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do Congresso Nacional o ato constante da Por- ca os artigos 144 e159 da Constituição Federal....
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setembro de 1997, que "estabelece normas para
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Mensagem n1l 832/00 - Submete à apreciação do Evilásio Farias) - Dispõe sobre a regulamenta-
Congresso Nacional o ato constante da Portaria ção da atividade profissional de esteticista e dá
nll 169, de 12 de maio de 2000, que autoriza a outras providências correlatas .

Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Projeto de Lei nll 3.248, de 2000 (Do Sr.
Cultural a executar, pelo prazo de três anos, sem Evilásio Farias) - Dispõe sobre a regulamenta-
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão ção da profissão de cabeleireiro e dá outras pro-
comunitária, na cidade de Alcinópolis, Estado do vidências correlatas .
Mato Grosso do Sul. 34265
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Eduardo Jorge) - Cria a Área de Proteção Ambi- Euler Ribeiro) - Dispõe sobre a polrtica nacional
ental- APA - da Baleia Franca. 34332 para mitigação de gases do efeito estufa, e dá

outras providências.... 34384
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do Federal) PLS Nll 127/99 - Acrescenta Capítu
lo ao Trtulo 11 da Lei nll 8.443, de 16 julho de
1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União), dispondo sobre a comunicação direta de
irregularidades e ilegalidades apuradas no decor
rer dos procedimentos de fiscalização e exame
de contas que tipificam a atuação do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências. 34396
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Requerimento de Criação de CPI nll 26, de

2000 (Da Sra. Vanessa Grazziotin e outros) - Re
quer a instauração de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar indícios de superfatura
mento nas importações de insumos de linha hu
mana pela indústria farmacêutica no Brasil, desde
1995, de irregularidades no seu controle adminis
trativo e na aplicação da legislação sobre os pre-
ços de transferência a partir de 1997. 34405
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Indicação nll 1.028, de 2000 (Da Comissão

de Educação, Cultura e Desporto) - Sugere ao
Presidente da Câmara dos Deputados homena-
gem a personalidades brasileiras nas áreas da
educação, da cultura e do desporto, mediante a
instituição de uma galeria de fotos no Plenário da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto......... 34437
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Aduaneira Interior na cidade de Lages, Estado
de Santa Catarina............. 34441
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Celso Russomanno) - Altera a Lei nll 8.078, de
11 de setembro de 1990. .. ..

Projeto de Lei nll 3.256, de 2000 (Do Sr.
José Machado e outros) - Altera o § 12 e revoga
os §§ 311, 411, 511 e 611 do art. 611 da Lei nll 9.069, de
29 de junho de 1995 .

Projeto de Lei nll 3.257, de 2000 (Do Sr.
Ary Kara) - Altera o Capítulo das Disposições Fi
nais e Transitórias e também o Anexo I da Lei nll

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

Projeto de Lei nll 3.258, de 2000 (Do Sr.
Celso Giglio) - Acrescent~ artigos à Lei nl! 7.21 O,
de 11 de julho de 1984, obrigando, para o cum·
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de exame de saúde ! ..

Projeto de Lei nl! 3.259, de 2000 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Determina a obrigatoriedade
da existência de banheiros e bebedouros nas
agências bancárias ..

Projeto de Lei nll 3.260, de 2000 (Do Sr.
Clementino Coelho) - Acrescenta parágrafo úni·
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Projeto de Lei nl! 3.261, de 2000 (Do Sr.
Bispo Wanderval) - Dispõe sobre a exigência
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oficiais, e dá outras providências .

Projeto de Lei nll 3.262, de 2000 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Dispõe sobre a proibição de
venda de bebidas alcoólicas nos estádios de fu
tebol e nas suas imediações nos dias de jogos....

Projeto d~ Lei nll 3.263, de 2000 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Acrescenta os incisos XIII e XIV
ao art. 311 da Lei nIl 9.472, de 16 de julho de 1997.

Projeto de Lei nll 3.264, de 2000 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Altera o inciso 111 do art. 111 da
Lei nll 9.237, de 22 de dezembro de 1995, que
fixa o efetivo da Polrcia Militar do Distrito Federal
e dá outras providências .

Projeto de Lei nll 3.265, de 2000 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Dá nova redação ao art. 71 da
Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro .

Projeto de Lei nl! 3.266, de 2000 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Estabelece as normas para a li-
cença maternidade e dá outras providências .
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ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR) 
Correspondência da concessionária telefônica
Telemar acerca das providências adotadas para
melhoria da qualidade dos serviços prestados no
Município de Rorainópolis, Estado de Roraima.
Elogio ao diretor de negócios da empresa, Ro-
que José de Souza .

ARMANDO ABrLlO (Bloco/PMDB - PB) 
Liberação de recursos orçamentários destinados
à construção das Barragens de Camará e de
Acauã, no Estado da Paraíba. Realização das
festas de São João no Municfpio paraibano de
Campina Grande .

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Imediata inclusão na Ordem do Dia da Medida
Provisória nll 1.934, de 2000, sobre reestrutura
ção do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS, em face de aprovação, pelo
Senado Federal, do projeto de lei acerca de insti-
tuição da Agência Nacional de Águas ..

PEDRO CELSO (PT - DF) - Manifestação
de alegria pelo retorno do Deputado Themísto
eles Sampaio à Casa. Maior aporte de recursos
para a área de ciência e tecnologi"la. Visita do ora
dor ao Centro Nacional de Pesquisa de Hortali
ças da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária. Importância da EMBRAPA no desenvolvi
mento da agricultura e pecuária nacionais. Apelo

Comissão coordenadora dos trabalhos de plane- ao Governo Fernando Henrique Cardoso no sen-
jamento indicativo da expansão da infra-estrutura tido de atendimento à pauta de reivindicações
de abastecimento de gás liquefeito de petróleo - dos servidores da empresa .

GLP, assim como providência atinente à regula- PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
mentação da atividade de revendedores varejis- Agradecimento ao Deputado Pedro Celso e
tas de GLP............................................................. 34443 demais Parlamentares e funcionários pela soli-

Indicação nll 1.033, de 2000 (Do Sr. Agnelo dariedade demonstrada .
Queiroz) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Trans-
médio do Ministé~io da Educação, a suspensão curso do 54!! aniversário de criação do Serviço
da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensi- Social da Indústria - SESI. Louvor ao trabalho
no Médio - ENEM. 34449 desenvolvido pela instituição .

PROJETO DE RESOLUÇÃO PAULO PAIM (PT - RS) - Considerações
Projeto de Resolução nll 97, de 2000 (Do acerca de propostas encaminhadas pelo orador

Sr. José Machado e outros) - Cria o Grupo Parla- para realização de sessões solenes ou prorroga-
mentar Brasil-Nigéria. 34451 ção de sessões da Casa .

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26-6-2000 WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Caráter tf-
PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - mido do Plano Nacional de Segurança Pública

Compromisso regimental e posse do Deputado anunciado pelo Governo Federal para combate à
Francisco Rodrigues de Sousa.............................. 34451 escalada da violência no País. Situação precária

IV - Pequeno Expediente do setor de segurança pública no Estado do
ALBERTO FRAGA (Bloco/PMDB _ DF) _ Piauí. Falta de investimentos nos setores sociais,

Caráter tímido do Plano Nacional de Segurança na geração de empregos" e no estímulo às pe-
Pública apresentado pelo Governo Federal. Ma- quenas e microempresas como fator de aumento
nifestação de contrariedade a propositura do da criminalidade no Brasil. .

Poder Executivo sobre a Lei Orgânica da Polícia CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO)
Civil... 34452 - Crítica ao desempenho da Superintendência

de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
Conveniência de reformulação do órgão .

NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS) - Problemas enfrentados pelos produtores
de arroz do Estado do Rio Grande do Sul quanto
à obtenção de crédito agrícóla e comercialização
da safra .

V - Grande Expediente

NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS) - Anúncio de entrega do Relatório da CPI
dos Medicamentos ao Presidente da Casa. Re
dução de preços de remédios como reflexo da
atuação da CPI. Adoção, pela Agência de Vigi
lância Sanitária, de providências para a obrigato
riedade de exibição, pelas drogarias, da lista dos
genéricos e respectivos preços. Sugestões para
acesso da população carente aos medicamentos.

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO.
Pela ordem.) - Vocação de Rondônia para a
agropecuária e a agroindústria. Urgente amplia
ção do quadro de policiais civis e militares e re
novação de armamentos e equipamentos do se
tor de segurança pública do Estado com vistas
ao combate à escalada da violência e da crimina-
Iidade .

TELMO KIRST (PPB - RS) - Conveniência
de rejeição do projeto de lei do Ministério da
Saúde proibitivo da veiculação de propaganda de



34490

34532

34498

34491

34526

34533

34536

GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB - RS)
- Preocupação com a possibilidade de celebra
ção de acordo entre as Lideranças da Casa e o
Governo Federal para votação de apenas parte
da reforma tributária. Caráter perverso do modelo
tributário vigente no País. Avanços da reforma tri
butária proposta pela Casa. Anúncio de apresen
tação de projeto de lei sobre regularização da si
tuação de entidades filantrópicas inadimplentes
com a Previdência Social. ..

VIII - Homenagem
Homenagem ao Dia do Idoso
Oradores: PAULO PAIM; MARIA ABADIA;

NILSON MOURÃO; DA. BENEDITO DIAS;
PAULO OCTÁVIO; THEMíSTOCLES SAMPAIO...

PRESIDENTE (Paulo Paim) - Associação
da Presidência às homenagens prestadas pela
Casa ao Dia do Idoso ..

IX - Encerramento

2 - ATO DO PRESIDENTE
a) Apostilas: Benedita Fochi, Francisco

José Ferreira Studart, Lia Campista Santos,Theo
Pereira da Silva. . .

b) Concessão de Vantagem: Violeta Albi-
no Nogueira La Roy ..

c) Exoneração: Reginaldo Gomes de Sá,
Virgínia Sobreira Sasse, Virgílio Tiezzi Júnior.......

d) Dispensa: Carlos Roberto da Fonseca
E Silva, Fernando Luís Brito da Silva, Francisco
José Dantas P",reira, Gisele Sampaio Fernandes,
Jefferson Barbosa Margato, Luís Antônio Barbo
sa Bertolino, Osmar Soares, Paulo Nery de Oli
veira, Pedro Augusto Gomes Roriz, Roberto Mo
reira da Costa, Ulisses Miranda França, Valeriano
Souza Júnior .

e) Nomeação: Antônio Lopes Barbosa,
Celso Moreira dos Santos, José Clodomiro N.
Russomanno, Leonardo Aragão Craveiro, Marcos
César de Farias Mognatti, Marco Aurélio de Oli
veira- Galvão, Marcos -Per~ifa-des--5afltes, MaFia
do Socorro Corrêa de Andrade Sá, Patrícia

34475

34472

34483

34488

34486

34482
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tabaco nos meios de comunicação. Efeitos sobre nambuco, de convênio com o Banco Interameri-
o setor produtivo de fumo da eventual aprovação cano de Desenvolvimento - BID, e o Ministério
do projeto. Combate à comercialização ilegal de da Cultura sobre implantação do Programa Mo-
cigarros no País. 34468 numenta, para recuperação do Pólo Alfândega. 34488

DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - Ameaça MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB -
de internacionalização da Amazônia. Implemen- MG) - Revogação, por Desembargador do Tri-
tação de projetos e programas destinados ao de- bunal de Justiça de Minas Gerais, de decisão ju-
senvolvimento da região amazônica. Maior con- dicial pelo afastamento do Prefeito do Município
trole do Poder Público sobre os recursos naturais mineiro de Sete Lagoas, baseada em pedido de
amazônicos. 34470 antecipação da tutela jurisdicional formulado por

integrante da Promotoria Pública local. 34489

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Como Líder.) - Reportagem do jornal Correio
Brazlllense sobre surgimento de prova documen
tai da ligação do Senador Luiz Estevão com a em
presa Incal, responsável pelo desvio de recursos
públicos destinados à construção da sede do Fó-
rum Trabalhista de São Paulo .

LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE) 
Problemática do tabagismo para a saúde pública.
Apoio a projeto de lei proibitivo da veiculação de
propaganda de cigarros. Louvor ao Ministro José
Serra, da Saúde, pela pretendida criação de im
posto adicional sobre a comercialização de cigar
ros, com vistas à constituição de fundo para fi
nanciamento da futura Agência Nacional de Pes
quisa em Saúde. Conveniência de proibição do
uso de recursos do Erário ou controlados pelo
Poder Público para financiamento de atividade
relacionada com a agroindústria do fumo ..

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Resultados
positivos do Governo Jorge Viana, do Estado do
Acre. Tentativa de desestabilização da adminis
tração estadual pelas forças políticas derrotadas
nas eleições de 1998. Conveniência de abertura,
pela Casa, de processo de cassação do mandato
do Deputado José Aleksandro por quebra de de-
coro parlamentar .

GERALDO MAGELA (PT - DF) - Impor
tância dada pelo Partido dos Trabalhadores ao
debate interpartidário em torno da reforma políti
ca para o aperfeiçoamento das instituições de
mocráticas do País. Defesa do financiamento pú
blico de campanhas eleitorais e da extinção do
voto obrigatório .

VI - Proposições

Apresentação de proposições: Germano Ri-
gotto .

VII - Comunicações Parlamentares
JOEL DE HOLLANDA (PFt -- PE) - Assi

natura, pelo Município de Recife, Estado de Per-

THEMíSTOCLES SAMPAIO (Bloco/PMDB
- PI) - Deserwolvimento da indústria do turismo
no País. Potencialidade do Estado do 'Piauí no
setor .
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Alves, Valdomiro Pereira da Silva, Valmir Silva g) Designação: Andréa Maria Carneiro
Martins, Wilber Córrêa da Silva. 34548 Sabino Lopes, Genilda Soares Cortez Cosendey,

f) Designação Por Acesso: Agenor Gilma de Fátima Araújo. 34586
Fernandes Cavalcante, Anna Keila Moreira Ri- COMISSÕES
beiro, Carlos Roberto da Fonseca E Silva, 3 - ATAS DAS COMISSÕES
C~rlito Coutinho Brito, .Di~ino Jair de Aquino, a) CPI destinada a investigar o Avanço e a
Eliane Scherrer Bumblens, Fernando Lufs Impunidade do Narcotráfico * 81!! Reunião em
Brito da Silva, Francisco José Dantas Pereira, 2-3-00 * 828 Reunião em 21-3-00 83!! Reu'nião
Gisele Sampaio Fernandes, Izaquiel Dias da em 22~3-00 * 848 R~união em '22-3-00 * 85~
Silv~~ Je~er~on Ba~bosa Margato, Jesus Reunião, e~ 23-03-00, 86!! Reunião, 28-3-00. ...... 34589
Bazlllo Teixeira, Jose Augusto Fernandes de * . ,.
Araújo, Luís Antônio Barbosa Bertolino, Luiz Atas com notas taqUlgraflcas
Cláudio Pereira Alves, Luiz Efigênio dos 4 - PARECER
Santos, Osmar Soares, Paulo Nery de Oliveira, - PROJETO DE LEI Nº 3.010-B/97 34857
Pedro Augusto Gomes Roriz, Roberto Moreira 5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
da Costa, Sérgio Luiz Rosa, Suely Moreira do a) Comissão de Finanças e Tributação,
Nascimento, Terezinha Wrubleski, Ulisses nº 18, em 26-6-00. 34860
Miranda França, Valeriano Souza Júnior, b) C . - d li b Ih d -A-' . . t
W Ib J é S I d F . omlssao e ra a o, e- \:ImlnlS ra-

a er os aazar e anas............................ 34560 - S . P'bl' °13 26600çao e ervlço u ICO, n- , em _. ......... ..... 34861
6-MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES

Ata da 125ª Sessão, em 26 de junho de 2000

Presidência dos Srs.: Themíscocles Sampaio, Paulo Paim
§ 2Q do art. 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA
O Sr. Alberto Fraga, servindo como 2º Secretá

rio procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se à leitura do expediente.

O Sr. Paulo Paim, servindo como 2º Secretário,
procede à leitura do seguinte.

11I - EXPEDIENTE

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

OF. Nº 349-P/2000 - CCJR

Brasília, 30 de maio de 2000

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

Senhor Presidente,

Comunico a V. EXª, em cumprimento ao art. 58
do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão
Técnico, em 25 de maio do corrente, do Projeto de Lei
nº 4.132-8/93.
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Solicito a V. ExIl autorizar a publicação do referi- Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!! pra-
do projeto e parecer a ele oferecido. testas de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Atenciosamente, - Deputado Ronaldo Cezar
Coelho, Presidente. Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 26-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

CF. N2 359-P/2000 - CCJR

Brasflia, 2 de maio de 2000

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

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Ex!!, para as providências re
gimentais cabfveis, o Projeto de Lei nº 120/95,
apreciado por este Órgão Técnico, em 30 de maio
do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!! pro
testos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, - Deputado - Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 26-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

CF. Nº 364-P/2000 - CCJR

Brasília, 2 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Ex!!, para as providências regi
mentais cabfveis, o Projeto de Lei nº 1.922/96, apre
ciado por este Órgão Técnico, em 30 de maio do cor
rente.

Publique-se.
Em 26-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Cabo Júlio, nos seguintes
termos:

DF. Nº 576/2000 - GCJ

Brasília, 26 de junho de 2000

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

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 56, inciso 11 e § 1º, da Cons
tituição Federal c/c arts 235, inciso 11 e 111; e 236, pa
rágrafo único do RICO, requeiro a V. Ex!! licença para
tratamento de saúde por 3 dias a partir de 26 de ju
nho de 2000, conforme atestado médico em anexo e,
consecutivamente, a partir de seu término, licença
para tratar de interesse particular por 118 dias a par
tir de 29 de junho de 2000, totalizando 121 dias de
afastamento do mandato parlamentar.

Sendo o que se apresenta para o momento,
servimo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos
protestos de elevada estima e distinta considera
ção.

Atenciosamente, - Deputado Cabo Júlio
PUMG.

Considere-se afastado a partir desta
data. Publique-se, nos termos do art. 56, inciso
11, e § 1º, da CF dc arts. 235, incisos 11 e 111; e
236, parágrafo único, todos do RICO. Após con
voque-se o respectivo suplente. Ao Senhor
Diretor-Geral.

Em 26-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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Do Sr. Deputado Caio Riela, nos seguintes
termos:

OFrCIO Nº
Brasília, 26 de junho de 2000

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, inciso /I e § 1º, da Constitui

ção Federal c/c arts. 235, inciso /I e 11I; e 236, parágrafo
único, todos do RICO, requeiro a Vossa Excelência li
cença para tratamento de saúde por 3 (três) dias, a par
tir de 26 de junho de 2000, conforme atestado médico
em anexo e, consecutivamente, a partir de seu término,
licença para tratar de interesse particularpor 120 (cento
e vinte) dias, a partir de 29 de junho corrente, totalizan
do 123 dias de afastamento do mandato parlamentar.

Atenciosamente, - Caio Riela.
Considere-se afastado a partir desta data.

Publ"que-se, nos termos do art. 56, inciso 11, e § 1º,
da CF de artigos 235, incisos 11 e 11I; e 236, pará
grafo único, todos do RICO. Após convoque-se o
respecIivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 26-6-2000. - Presidente Michel
Temer.

ATESTADO



REQUERIMENTO

Brasília, 26 de junho de 2000

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56 inciso 11 e § 12, da Consti

tuição Federal ele artigos 235, incisos 11 e 111; e 236,
parágrafo único, todos do RIDC, requeiro a Vossa
Excelência licença para tratamento de Saúde por 4
dias, a partir de 26-6-2000, conforme atestado médi-
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Do Senhor Deputado Luís Ribeiro, nos se- co em anexo e, consecutivamente, a partir do término
guintes termos: da referida licença, licença para tratar de interesses

particular, sem remuneração, por 117 dias, a partir de
30-6-2000, totalizando 121 dias de afastamento do
mandato parlamentar.

Atenciosamente, - Deputado Luiz Ribeiro,
PSDB- RJ.

Considera-se afastado a partir desta
data. Publique-se, nos termos do art. 56, in
ciso 11, e § 12, da CF ele artigos 235, incisos
11 e 111; e 236, parágrafo único, todos do
RICO. Após convoque-se o respectivo su
plente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 26-6-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Beneficência Portuguesa de Teresópolis

Consultórios Populares

Av. Delfim Moreira. 798 - Telefone 742-2933 - Teresõpolis - RJ

Atestada Médico

Atesto. para
de 14/03/1967.

~~tr--'

os efeitos do artt~ 86 do Depreto 60.501
~e "o segurado l-I:C::- "J r -~ r ..... b

I L..:...~~ -----:/----

<fléêii 11iii? O ('/ foi examinado nesta unidadeecess ....n o .,.
nAo nedêi 9lõde dias de afastamento do trabatho por
motivo de moléstia .a partir de'Q)- ~ I O ,.; 1 de~ "...;;;



Publique-se, nos termos do artigo
241, inciso do RICD. Ao Senhor Dire
tor-GeraI.

Em 26-6-2000. - Presidente Michel
Temer.

MENSAGEM Nº 660, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo de
Admissão de Títulos e Graus Universitá
rios para o Exercício de Atividades Aca
dêmicas nos Estados Partes do Merco
sul, concluído em Assunção, em 14 de
junho de 1999.

(Apense-se a Mensagem nl! 1.456, de
1999.)

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo
Estado de Maranhão, nos termos dó art. 241, inciso
li, do RICO.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço~-

Atenciosamente, - Francisco Rodrigues Sou
sa, PDT-MA.

De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à ele
vada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado, interino, das Relações Exteriores, o texto
do Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universi
tários para o Exercício de Atividades Acadêmicas
nos Estados Partes do Mercosul, concluído em
Assunção, em 14 de junho de 1999.

Brasilia, 9 de maio de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM Nº 87/MRE

de junho de 2000Brasília,
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Do Sr. Deputado Francisco Sousa, nos se- na, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai assinaram o
guintes termos: "Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitá

rios para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos
Estados Partes do Mercosul".

2. Este instrumento, negociado no âmbito da
Reunião de Ministros da Educação do Mercosul,
admite os títulos de graduação e pós-graduação reco
nhecidos e credenciados nos Estados Partes, para o
exercício da docência e da pesquisa nas instituições
de ensino superior dos países da subregião.

3. Para a admissão de tais diplomas e o conse
qüente exercício de atividades acadêmicas, o Acordo
estabelece critérios e procedimentos nos artigos 2 a
7. Assim, o artigo 2 9 define títulos de graduação e
pós-graduação e o 3º exige que os mesmos estejam
validados pela legislação vigente nos Estados Partes.
O artigo 41! estabelece que os postulantes ao exercí
cio de atividades acadêmicas de qualquer Estado
Parte do Mercosul devem ter o mesmo tratamento
dado aós nacionais do Estado Parte em que preten
dam exercê-Ias. O 5º restringe à aplicação do Acordo
apenas ao exercício de atividades acadêmicas nas
instituições nele mencionadas, permanecendo a car
go da legislação de cada Estado Parte o reconheci
mento de títulos para qualquer outro efeito. O artigo 61!
trata da documentação a ser apresentada pelo inte
ressado e, por fim, o 7º se refere à troca de informa
ções entre os Estados Partes.

4. Além dessas regras, o artigo 1º cita "procedi
mentos e critérios a serem estabelecidos para a im
plementação deste Acordo". Trata-se, aqui, de definir
padrões de qualidade para o reconhecimento de cur
sos e diplomas.

5. Este instrumento, ao tornar mais ágil a admis
são de títulos para o exercício de atividades de pes
quisa e docência e facilitar o intercâmbio acadêmico
no Mercosul, contribui para a melhoria da formação e
da capacitação científica, tecnológica e cultural, bem
como para a modernização dos Estados Partes.

6. A luz do exposto, solicito a Vossa Excelência o
encaminhamento do presente Acordo para aprova
ção pelo Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Luiz Felipe de Seixas
Corrêa - Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores.

Brasília, 7 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Por ocasião da XVI Reunião cio Conselho do
Mercado Comum, realizada na cidade de Assunção
em 14 de junho de 1999, os Chanceleres da Argenti-

-ACORDO DE ADMISSÃO DE TíTULOS 6 GRAUS
UNIVERSITÁRIOS PARA O EXERCíCIO DE
ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS ESTADOS

PARTES DO MERCOSUL

Os Governos da República da Argentina, da
República Federativa do Brasil, da República do Para-



Artigo 42

Artigo 32

Os títulos de graduação e pós-graduação refe
ridos no artigo anterior deverão estar devidamente
validados pela legislação vigente nos Estados Par
tes.

Para os fins previstos no ArtiQQ.Primeiro, os pos
tulantes dos Estados Partes do Mercosul deverão
submeter-se às mesmas exigências previstas para os
nacionais do Estado Parte em que pretendem exercer
atividades acadêmicas.

Artigo 59

A admissão outorgada em virtude do estabeleci
do no Artigo Primeiro deste Acordo somente conferirá
direito ao exercício das atividades de docência e pes
quisa nas instituições nele referidas, devendo o reco
nhecimento de títulos para qualquer outro efeito que
não o ali estabelecido, reger-se pelas normas especí
ficas dos Estados Partes.

Artigo 82

Em caso de existência, entre os Estados Partes,
de acordos ou convênios bilaterais com disposições
mais favoráveis sobre a matéria, estes poderão invo
car a aplicação daqueles disp-ositivos que considera
rem mais vantajosos.

Artigo 69

O interessado em solicitar a admissão nos ter
mos previstos no Artigo Primeiro deve apresentar
toda a documentação que comprove as condições
exigidas no Presente Acordo. Para identificar, no país
que concede a admissão, a que título ou grau corres
ponde a denominação que consta no diploma, po
der-se-á requerer a apresentação de documentação
complementar devidamente legalizada nos termos da
regulamentação a que se refere o Artigo Primeiro.

Artigo 79

Cada Estado Parte se compromete a manter in
formados os demais sobre quais são as instituições
com seus respectivos cursos reconhecidos e creden
ciados. O Sistema de Informação e Comunicação do
Mercosul proporcionará informação sobre as agên
cias credenciadoras dos Países, os critérios de ava
liação e os cursos credenciados.
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guai e da República Oriental do Uruguai, a seguir com carga horária presencial não inferior a trezentas
denominados "Estados Partes", em virtude dos prin- e sessenta horas, quanto os graus acadêmicos de
cípios, fins e objetivos do Tratado de Assunção, assi- mestrado e doutorado.
nado em março de 1991.

Considerando:
Que a educação tem papel central para que o

processo de integração regional se consolide;
Que a promoção do desenvolvimento harmô

nico da região, nos campos científico e tecnológico,
é fundamental para responder aos desafios impos
tos pela nova realidade socioeconômica do conti
nente;

Que o intercâmbio de acadêmicos entre as insti
tuições de ensino superior da região apresenta-se
como mecanismo eficaz para a melhoria da formação
e da capacitação científica, tecnológica e cultural e
para a modernização dos Estados Partes;

Que da ata da X Reunião de Ministros da Edu
cação dos Países Signatários do Tratado do Mercado
Comum do Sul, realizada em Buenos Aires, Argenti
na, no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa
e seis, constou a recomendação de que se preparas
se um Protocolo sobre a admissão de trtulos e graus
universitários para o exercício de atividades acadêmi
cas nas instituições universítárias da região;

Que a conformação de propostas regionais nes
sa área deve ser pautada pela preocupação constan
te em salvaguardar os padrões de qualidade vigentes
em cada País e pela busca de mecanismos capazes
de assimilar a dinâmica que caracteriza os sistemas
educacionais dos países da região, que correspon
dem ao seu contínuo aperfeiçoamento,

Acordam:

Artigo 19

Os Estados Partes, por meio de seus organis
mos competentes, admitirão, unicamente para o exer
cício de atividades de docência e pesquisa nas insti
tuições de ensino superior no Brasil, nas universida
des e institutos superiores no Paraguai, na~ institui
ções universitárias na Argentina e no Uruguai, os títu
los de graduação e de pós-graduação reconhecidos e
credenciados nos Estados Partes, segundo procedi
mentos e critérios a serem estabelecidos para a im
plementação deste Acordo.

Artigo 29

Para os fins previstos no presente Acordo, con
sideram-se títulos de graduação aqueles obtidos em
cursos com duração mínima de quatro anos e duas
mil e setecentas horas cursadas, e títulos de
pós-graduação tanto os cursos de especialização
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Artigo 92

O presente Acordo, celebrado sob o marco do
Tratado de Assunção, entrará em vigor, para os dois
primeiros Estados que o ratifiquem 30 (trinta) dias
após o depósito do segundo instrumento de ratifica
ção. Para os demais signatários, aos trinta dias do de
pósito respectivo e na ordem em que forem deposita
das as ratificações.

Artigo 10
O presente Acordo poderá ser revisto de comum

acordo, por proposta de um dos Estados Partes.

Artigo 11

O Governo da República do Paraguai será o de
positário do presente Acordo, bem como dos instru
mentos de ratificação e enviará cópias devidamente
autenticadas dos mesmos aos Governos dos demais
Estados Partes. Da mesma forma, notificará a estes a
data de depósito dos instrumentos de ratificação e a
entrada em vigor do presente Acordo.

Artigo 12

A reunião de Ministros de Educação emitirá re
comendações gerais para a implementação deste
Acordo.

Artigo 13
O presente Acordo subtitui ao "Protocolo de

Admissão de Títulos e Graus Universitários para o
Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados
Partes do Mercosul, assinado em 11 de junho de
1997, em Assunção e seu Anexo firmado em 15 de
dezembro de 1997, em Montevidéo.

Feito na cidade de Assunção, capital da Repú
blica do Paraguai, aos quatorze dias do mês de junho
do ano mil novecentos e noventa e nove, em três origi
nais no idioma Espanhol e um no idioma Português,
sendo os textos igualmente autênticos.

Aviso nº 799 - C. Civil.

Em 9 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa ao texto do Acordo de Admissão.de Títulos e
Graus Universitários para o Exercício de Atividades
Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, con
cluído em Assunção, em 14 de junho de,1999.

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

TVR N2 61, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 140, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária e de Radio
difusão Neves - ACORAN, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, na cidade de Riachão das
Neves, Estado da Bahia.

(As Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba- PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;



Brasília, 23 de maio tle 2000

PORTARIA N!! 140, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.002392198, resolv~:

Art. 1º Autorizar a Associacão Comunitária e de
Radiodifusão Neves - ACORAN, com sede na Av.
J.K., nº41B, Centro, na cidade de Riachão das Neves,

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

Portaria nº 140 , de 25 de abril de 2000, pela qual au
torizei a Associação Comunitária e de Radiódifusão
Neves a executar o serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Riachão das Neves, Estado da
Bahia.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 199B, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
199B.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 32,

do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação ele origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº53640.002392198, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 - 20 - Portaria nll 168, de 12 de maio de 2000 -
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago-
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar - gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;
MA; 21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 -

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 - Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul-
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores- tural, na cidade de Alcinópolis - MSj
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN; 22 - Portaria nll 170, de 12 de maio de 2000 -

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 - Associação Comunitária Regional da Mata para o De-
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco senvolvimento Social, Cultural e Artístico -
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG; ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 - Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando
Associação Comunitária Samaúma. na cidade de Ca- Henrique Cardoso.

coal- RO: EM Nº 145/MC
8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 

Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG:

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

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

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

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

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel EM, na cidade de Alpercata
-MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MGj

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;



TVR N2 62, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832100

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nR 142, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Rádio Comunitária Guarany FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusivid,de, serviços de ra
diodifusão comunitária, na cidade de
Abaetetuba, Estado do Pará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de 2000;
156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12 de
maio de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão Senhores Membros do Congresso Nacional,
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
exclusividade. com o § 3º do artigo 223. da Constituição Federal,

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom·
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. leis subseqüen- panhado de Exposições de Motivos do Senhor Minis-
tes, seus regulamentoSJU1QIT!las complementares. tro de Estado das Comunicações, autorizações para

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo- clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
gráficas com latitude em 11 °44'46"8 e longitude em conforme os seguintes atos e entidades:
44°54'23"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz. 1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 -

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves -
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;
do § 3º do art. 223 da Cor IstiLuição, devendo aentidade 2 - Portaria n!! 142, de 25 de abril de2000 - Rá-
iniciar a ex~cução do serviço no prazo de seis meses a dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu-
contar da data de publicação do ato de deliberação. ba - PA;

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de 3 - Portaria nº143, de 25 de abril de 2000 - Asso-
sua publicacão. ciação Metropolitana Cultural e Artfstica "Dom Alofsio

Pimenta da Veiga. Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

Aviso n!! 1.011 - C. Civil 4 - Portaria n!! 144, de 25 de abril de 2000 -
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense na cidade de São José de Ribamar 
MA;

5 - Portaria n!! 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nfsia Flores-
ta, na cidade de Nfsia Floresta - RN: '

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural 8ão João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Saniaúma, na cidade de Ca
coal-RO:

8 - Portaria nº152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE:

9 - Portaria nº154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG:

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB:

11 - Portaria nº156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

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

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;



Em 20 de junho de 2000

PORTARIA N!! 142, DE 25 DE ABRIL DE 2000

Aviso nº 1.011 - C. Civil

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53720.000412198, resolve:

Art. 1º Autorizar a Rádio Comunitária Guarany
FM, com sede na Rua Lauro Sodré, nº 1668, Bairro
Centro, na cidade de Abaetetuba, Estado do Pará, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 01°43'31"S e longitude em
48°53'21'W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituicão, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Pimenta da Veiga.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
.QUalsubmete. à apreciação do_Congresso .NacionaLos.
atos que autorizam a execução de serviços de radiodifu
são comunitária constantes das Portarias nºS 140, 142 a
147, 152, 154, 155, de 25 de abril de 2000; 156, de 26 de
abril de 2000; e 160 a 170, de 12 de maio de 2000.

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

EM Nº 140/MC
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15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 - nº53720.000412/98, com a finalidade de subsidiar os
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de trabalhos finais.
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM; Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 - Rá- tro de Estado das Comunicações. -
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé- MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifúsão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de-2000 ...:
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

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

Brasília, 23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciacão de Vossa Excelência a
Portaria nº 142 , de 25 de abril de 2000, pela qual au
torizei a Rádio Comunitária Guarany FM a executar o
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Abaetetuba, Estado do Pará.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no senti
do de que a mencionada entidade cumpriu as exigên
cias da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Re
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da Norma Complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
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10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeírinho - PB; ,

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidadede tvluzambinho
-MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na ci
dade de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM liA Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alperca
ta-MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de
Gu~upé-MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Mara
gogi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e
Cultural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasma, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

TVR Nl! 63, DE 2000 8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 -
(Do Poder Executivo) Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão-

MENSAGEM Nº 832/00 FUSASO, na cidade de Bonito - PE;
9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 

Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG:

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nl! 143, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Metropolitana Cultural
Artística "Dom Aloísio Roque Opperman"
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de ra
diodifusão comunitária, na cidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54».

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodiftisão comunitá
ria, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 
Rádio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaete
tuba- PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana Cultural e Artrstica "Dom
Alorsio Roque Opperman", na cidade de Uberaba
MG;

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar 
MA;

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nrsia Flores
ta, na cidade de Nfsia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de
Cacoal - RO; .
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EM Nº 139/MC

Brasília, 23 de maio de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Metropolita
na Cultural e Artística "Dom Aloísio Roque Opper
man", com sede na cidade de Uberaba, Estado de Mi
nas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comuni
tária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
199B.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 5371 0.001 070/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32, do art. 223. da Constituição Federal.

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

PORTARIA NR 143, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nl!2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nl! 53710.001070/98. resolve:

Art. 1!! Autorizar a Associação Metropolitana
Cultural e Artfstica "Dom Alorsio Roque Opperman",
com sede na Alameda Dona Leopoldina n225 - Bairro

Merces, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Ge
rais, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 19°44'45"8 e longitude em
47°56'35'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n9 1.011 - C. Civil

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nº 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

TVR NR 64, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!l 144, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Ribamarense a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, na cidade de Ribamar, Esta·
do do Maranhão.



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

Portaria n2 144 de 25 de abril de 2000, pela qual auto
rizei a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Ribamarense a executar o serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de São José de Riba
mar, Estado do Maranhão.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto nº2.615, de 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria nº 191, desde agosto de
1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so-

Brasrlia, 23 de maio de 2000

EM Nº 134/MC
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000-
Comunicação e Informática; e de Constituição Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
e Justiça e de Redação (art. 54)}. Itaiçaba - CE;

Senhores Membros do Congresso Nacional, 1,5: Portaria ~º 1.63, de.12 de maio .?e 2000-
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado Assocl~çao ~omunrtárla Rád,o Club FM. A Voz de

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, Nazare , na cidade de Manacapuru - AM,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom- 16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 - Rá-
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis- dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;
tro de Estado das Comunicações, autorizações para 17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000-
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua-
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária, xupé - MG;
conforme os seguintes atos e entidades: 18 - Portaria n9 166, de 12 de maio de 2000 -

1 - Portaria n9 140, de 25 de abril de 2000 - Associação Comunitária dc Radiodifusão Amigos do
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves - "Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA; 19 - Portaria n9 167, de 12 de maio de 2000 -

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá- Associação Comunitária A Voz de Bebedouro,1 na ci-
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu- dade de Maceió - AL;

ba - PA; 20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de ~OOO -
3 - Portaria nº143, dt: 25 de abril de 2000 - Asso- Associação Comunitária de Radiodifusão de M~rago-

ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;
Roque Opperman" na cidade de Uberaba - MG; 21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 -

4 - Portaria nº144, de 25 de abril de 2000 - Asso- Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama- tural, na cidade de Alcinópolis - MS;
rense, na cidade de São José de Ribamar- MA; 22 _ Portaria n9 170, de 12 de maio de 2000-

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 - Associação Comunitária Regional da Mata para o De-
Associação de Difusão Comunitária de Nfsia Flores- senvolvimento Social, Cultural e Artístico -
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN; ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

S - Portaria n9 146, de 25 de abril de 2000 - Brasflia 20 de junho de 2000. - Fernando
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco Henrique ca~doso.
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria n9 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal-RO;

8 - Portaria n9 152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG:

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

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

13 - Portaria n9 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;



TVR NR 65, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 832/00
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mente produzirá efeitos legais após deliberação do 2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
Congresso Nacional. de maio de 2000.

4. Faço juntar a documentação de origem, con- Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
substanciada nos autos do Processo Admtnistrativo Casa Civil da Presidência da República.
n253680.000.804/98, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.

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

PORTARIA- N2 144, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n2 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53680.000804198, resolve:

Art. 12 Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Ribamarense, com sede na
Rua João Alves Carneiro s/nº Bairro Moropóia, na ci
dade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
n29.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 02°30'34"S e longitude em
43°5',11 'W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Aviso n2 1.011 - C. Civil

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário",
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
n2 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2145, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação de Difusão Comunitária
de Nísia Floresta a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviços de radiodifusão comunitária,
na cidade de Nísia Floresta, Estado do
Rio Grande do Norte.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba-PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

4 - Portaria n2144, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama
rense, na cidade de São José de Ribamar - MA;

5 - Portaria n!l 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria n2 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria n2 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal- RO;
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Brasília, 23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

PORTARIA N!! 145, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando d disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.~.1§, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000130/98, resolve:

Art. 1II Autorizar a Associação de Difusão Comu
nitária de Nísia Floresta, com sede na Rua João M.

ca,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Difusão
Comunitária de Nísia Floresta com sede na cidade de
Nísia Floresta, Estado do Rio Grande do Norte, explo
re o serviço de radiodifusão comunitária, em confor
midade como caput do art. 223, da Constituição e a
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurfdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53780.000130/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3Q, do art. 223, da Constituição Federal.

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

B - Portaria nll 152, de 25 de abril de 2000 - EM Nº 147/MC
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão -
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juázeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
-MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na ci
dade de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM liA Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alperca
ta- MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000
-AssGGiação Comuflitária Regional da Mata para0. De~
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

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



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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1,- Portaria nº 140,--de 25 de aeril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba-PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana 'Cultural e Artística "Dom
Aloisio Roque Opperman", na cidade de Uberaba 
MG;

4 - Portaria n!l 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense. na cidade de São José de Ribamar
MA;

5 - Portaria n!l 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 Asso
ciação Comunitária e Cultural São João Bosco da Re
gião das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal- RO;

8 - Portaria nº152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri -
MG; .

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação -Comunitária da Comunidade São José.
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatuniã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

TVR N!l66, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 146, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária e Cultural
São João Bosco da região das Alterosas
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de ra
diodifusão comunitária, na cidade de Be
tim, Estado de Minas Gerais.
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Carvalho, n!l1 00, na cidade de Nísia Floresta, Estado (Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
do Rio Grande do Norte, a executar serviço de radio- Comunicação e Informática e de Constituição
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di- e Justiça e de Redação (art. 54».
reito de exclusividade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 06°05'51"S e longitude em
35°11 '8'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
ao § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.011 - C. Civil



PORTARIA N!l146, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 5371 0.001523/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária e Cul
tu ral São João Rosco da região das Alterosas, com
sede na Rua Miranda do Ouro nº 146, Bairro Jardim das
Alterosas, na cidade de Setim, Estado de Minas Gerais,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 19°56'39"S e longitude em
44°09'39"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 39 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
rº 5371 0.001523/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

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

Brasília, 23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Cultural São João Bosco da região das Alterosas,
com sede na cidade de Betim, Estado de Minas
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi-

EM Nº 136/MC
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13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 - mentação da cultura geral das localidades postulan-
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida- teso
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 -
Associação Comunitária Rádio Club EM liA Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata
-MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 -
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua-
xupé- MG; ,

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000-
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AI;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 -
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasilia, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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Aviso nº 1.011 - C. Civil

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

ExcelentCssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária con~tantes das Portarias
n!! 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

TVR N!! 67, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nl! 147 de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Samaúma a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de ra
diodifusão comunitária, na cidade de Ca
coai, Estado de Rondônia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54».

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

com o § 3!! do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

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

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá·
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba-PA;

3 - Portaria n!! 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom

Aloisio Roque Opperman", na cidade de Uberaba
MG;

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar
MA;

5 - Portaria n!! 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nrsia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 Asso
ciação Comunitária e Cultural São João Bosco da re
gião das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal-RO;

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

9 - Portaria n!! 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade d~ Itambacuri 
MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria n!! 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho 
MG;

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

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de
Nazaré", na cidade d~ Manacapuru - AM;

16- Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 - Rá
dio Comun~ária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria n!! 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MG;

, 18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;



Em 20 de junho de 2000

PORTARIA Nº 147, DE 25 DE ABRIL DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53800.000264/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Sa
maúma, com sede à Avenida São Paulo, nº 2.184 
Centro, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia.. a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo··
gráficas com latitude em 11 °26'36"S e longitude em
61°26'09"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.011 - C. Civil

Brasflia,-23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Samaúma, com sede na cidade de Cacoal, Estado de
Rondônia, explore o serviço de radiodifusão comuni
tária, em conformidade como caput do art. 223, da
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.
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20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 - somente após deliberação do Congresso Nacional, a
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago- teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL; Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 - tro de Estado das Comunicações.
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

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

EM Nº 135/MC

ca,

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53800.000264/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais. a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria mensagem do
ExcelenUssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 140,142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de
12 de maio de 2000.

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



4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense. na cidade de São José de Ribamar 
MA;

5 - Portaria n!! 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de N(sia
Floresta, na cidade de Nfsia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

., - -Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de
eacoal-RO;

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 152 de 25 de abril de 2000, que autori
za a Fundação de Saúde e Ação Social
Pautila Jordão - FUSASO, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunjtária, na cidade de Bonito, Estado
de Pernambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e-JUst1ça e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposições de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitá
ria, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nll 142, de 25 de abril de 2000 
Rádio Comunitária Guarany FM, na cidade de
Abaetetuba - PA;

3 - Portaria n!! 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana Cultural e Artfstica "Dom
Aloisio Roque Opperman", na cidade de Uberaba
MG;
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TVR N!! 68, DE 2000 8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 -
(Do Poder Executivo) Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão-

MENSAGEM Nº 832/00 FUSASO, na cidade de Bonito - PE;
9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 

Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
-MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na=t:idaGe
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na ci
dade de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente ,7 de outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

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

16 - Portaria nll 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alperca
ta-MG;

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

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Mara
gogi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria n!! 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e
Cultu ral, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nll 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM,--na cidade de RoIim-<:te Moura-- RO.--

Basflia, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EM nº 143/MC

Brasília, 23 de maio de 2000

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

Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000, pela qual autori
zei a Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão
- FUSASO, a executar o serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Bonito, Estado de Pernambuco.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no senti
do de que a mencionada entidade cumpriu as exigên
cias da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Re
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e na norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191 , de 6 de agosto de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 531 03.000659/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

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

PORTARIA N!! 152, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53103.000659/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Fundação de Saúde e Ação
Social Pautila Jordão - FUSASO, com sede na Aveni
da Dr. Alberto de Oliveira nº 340 - Centro, na cidade
do Bonito, Estado de Pernambuco, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 08°29'40"S e longitude em
35°41'45"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.011 - C. Civil

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria-mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 140, 142 a 147,152,154,155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

TVR N!! 69, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação. do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n9 154, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Paz e Bem a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, na cidade de ltambacuri,
Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposições de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades: .

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;



Brasília, 23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Paz e Bem,
com sede na cidade de Itambacuri, Estado de Minas
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei nº 9.612. de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con·
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000732/98, que ora faço acompanha'r, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá- 19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000 -
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu- Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci-
ba - PA: dade de Maceió - AL;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 - 20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 -
Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago-
Aloísio Roque Opperman", na cidade de Uberaba - gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;
MG; 21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 -

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 - Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul-
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura tural, na cidade de Alcinópolis - MS;
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar - 22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 -
MA; Associação Comunitária Regional da Mata para o De-

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 Asso- senvolvimento Soc4 Cultural e Artrstico - ASCOREM,
ciação de Difusão Comunitária de Nísia Floresta, na na cidade de Rolim de Moura,- RO.
cidade de Nísia Floresta - RN; Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 - Henrique Cardoso. '
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco EM Nº 1421MC
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Sarnaúma, na cidade de Ca
coal- RO;

8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9- Portaria nº154, de 25 de abril de 2000- Associ
ação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária ua Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Açãd', na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM liA Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 - Rá
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;
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Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nll

155, de 25 de abril de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária da Comunidade
São José a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão comunitária, na cida
de de Juazeirinho, Estado da Paraíba.

(Às Comissões de CiênCia e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso NaCional,
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor MiniS
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comUnitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria n2 142, de 25 de abril de 2000 - Rádio
Comunitária Guarany FM, na Cidade de Abaetetuba - PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Rlbama
rense, na cidade de São José de Ribamar - MA;

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísla Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betlm - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Samaúma na cidade de Cacoal- RO;

8 - Portaria n2 152, de 25 de abril de 2000 
Fundação de Saúde e Ação Social Pautlla Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Paz e Bem, na Cidade de Itambacun - MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação ComUnitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirlnho - PB;

Em 20 de junho de 2000

somente após deliberação do Congresso Nacional, a TVR N!! 70, DE 2000
teor do § 32 , do art. 223, da Constituição Federal. (Do Poder Executivo)

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- MENSAGEM N2 832/00
tro de Estado das Comunicações.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nlls 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

PORTARIA NI! 154, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuiçoes, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n2 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 5371 0.000732198, resolve:

Art. 12 Autorizar a Associação Paz e Bem, com
sede na Rua Seráfica s/n2 - Centro, na cidade de
Itambacuri, Estado de Minas Gerais, a executar servi
ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei
nll 9.612, de 19 de fevereiro de' 998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 18°01 '52"S e longitude em
41°41'06"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 311 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Pimenta da Veiga.

Aviso n2 1.011 - C. Civil



Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na

EM Nº 133IMC
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11 - Portaria nl! 156, de 26 de abril de 2000 - Asso- gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni- aprovado pelo Decreto nI!2.615, de 3 de junho de 199B,
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG; e da Norma Complementar do mesmo serviço, aprova-

12 - Portaria nl! 160, de 12 de maio de 2000 - da pela Portaria nl! 191, de 6 de agosto de 199B.
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade 3. O mandamento constitucional inscrito no § 311,

de Presidente Figueiredo - AM; do artigo 223, determina que o ato de autorização so-
13 - Portaria nll 161, de 12 de maio de 2000 - mente produzirá efeitos legais após deliberação do

Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida· Congresso Nacional.
de de Goiana - PE; 4. Faço juntar a documentação de origem, con-

14 - Portaria nll 162, de 12 de maio de 2000 - substanciada nos autos do Processo Administrativo
Associação Beneficente 7 de outubro, na cidade de nI!53730.000621/98, com a finalidade de subsidiar os
Itafçaba - CE; trabalhos finais.

15 - Portaria nl! 163, de 12 de maio de 2000 - Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de tro de Estado das Comunicações.
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM; PORTARIA NlI 155, DE 25 DE ABRIL DE 2000
. 16- :o~aria n!! 164, de ~2 de maio de 2000 - Rá- O Ministro de Estado das Comunicações, no

dlo Comunitária Excel FM, na Cidade de Alpercata - MG; uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
17 - Portaria nl! 165, de 12 de maio de 2000 - artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de

Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua- 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
xupé - MG; Administrativo nI!53730.000621/98, resolve:

18 - Portaria nl! 166, de 12 de maio de 2000 - Art. 1I! Autorizar a Associação Comunitária da
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do Comunidade São José, com sede na Rua Oscar Na-
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA; tanael de Moura, n!l93, Centro, na cidade de Juazeiri-

19 - Portaria nll 167, de 12 de maio de 2000 - nho, Estado da Pararba, a executar serviço de radiodi-
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci- fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi-
dade de Maceió - AL; to de exclusividade.

20 - Portaria nl! 168, de 12 de maio de 2000 - Art. 2!l Esta autorização reger-se-á pela Lei
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago- nl! 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
gi - AI, na cidade de Maragogi - AL; tes, seus regulamentos e normas complementares.

21 - Portaria n2 169, de 12 de maio de 2000 - Art. 3!l A entidade fica autorizada a operar com o
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul- sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
tural, na cidade de Alcinópolis - MS; gráficas com latitude em 07°04'07"5 e longitude em

22 - Portaria nl! 170, de 12 de maio de 2000 - 36°34'41"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Associação Comunitária Regional da Mata para o De- Art. 41! Este ato somente produzirá efeitos legais
senvolvimento Social, Cultural e Artrstico - após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO. do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade

Brasflia, 20 de junho de 2000. - Fernando iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
Henrique Cardoso. contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 51! Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga.

Aviso nl! 1.011 - C. Civil

Brasflia, 23 de maio de 2000

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

Portaria n9 155, de 25 de abril de 2000, pela qual auto
rizei a Associação Comunitária da Comunidade São
José a serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Juazeirinho, Estado da Parârba.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurfdica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exigên
cias da Lei nl! 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Re-



TVR NR 71, DE 200Q
(Do-Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nR 156, de 26 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura "Comunidade em Ação"
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de ra
diodifusão comunitária, na cidade de Mu
zambinho, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § V do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

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

2 - Portaria nl! 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba- PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 - Asso
-eiação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama
rense, na cidade de São José de Ribamar - MA;

5 - Portaria n~ 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria n!! 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Setim - MG;
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional 7 - Portaria nl! 147, de 25 de abril de 2000-
os atos que autorizam a execução de serviços de Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca-
radiodifusão comunitária constantes das Portarias coai - RO;
n!ls 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de 8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 -
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12 Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão -
de maio de 2000. FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da 9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 - Asso-
Casa Civil da Presidência da República. ciação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

10 - Portaria nl! 155, de 25 de abril de 2000 
Asspciação Comunitária da Comunidaº-e_S~~
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária dc Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho -MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Ijatuniâ, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 dc maio de 2000
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na
cidade de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata 
MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de
Guaxupé"": MG; .

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Mara
gogi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, EôlJCãtiva e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Aolim de Moura - AO.

Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EM Nº 141 /MC

Brasília, 23 de maio de 2000

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

Portaria nº 156 ,de 26 de abril de 2000, pela qual auto
rizei a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura "Comunidade em Ação" a executar o serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Muzambi
nho, Estado de Minas Gerais. _

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no senti
do de que a mencionada entidade cumpriu as exigên
cias da Lei nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Re
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da Norma Complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº191, de 6 de agosto de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº5371 0.001016/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

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

PORTARIA Nº 156, DE 26 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 5371 0.001 016/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura "Comunidade em Ação", com
sede na Rua Cônego Esaú, nº 32, Centro, na cidade
de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°22'43"S e longitude em
46°31 '35"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade

iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses
a contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.011 - C. Civil

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
n!! 140, 142 a 147,152,154,155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da Repúbl~ca.

TVR Nº 72, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 160,
de 12 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Uatumã
a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviços de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Presidente
Figueiredo, Estado do Amazonas.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3!! do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

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



Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou~

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Vale do Uatumã, com sede na cidade de Presidente
Figueiredo, Estado do Amazonas, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53630.000337/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32 do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rádio 20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 -
Comunitária Guarany FM, nacidade de Abaetetuba - PA; Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago-

3 - Portaria nº143, de 25 de abril de 2000 - Asso- gi -:- AL, na cidade de Maragogi - AL;
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio 21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000-
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG; Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul-

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 - Asso- tural, na cidade de Alcinópolis - MS;
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama- 22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 -
rerise. na cidade de São José de Ribamar - MA; Associação Comunitária Regional da Mata para o De-

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 - senvolvimento Social, Cultural e Artístico -
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores- ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 - Henrique Cardoso. i
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco EM Nº 154/MC
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Samaúma, na cidade de Caceal 
RO;

8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASa, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José.
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vaie do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 - Rá
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de ju
nho de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso Administrativo nº 53630.000337/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Vale do Uatumã, com sede na Rua Arapiuns, nº 8,
Vila de Balbina, na cidade de Presidente Figueiredo,
Estado do Amazonas, a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias
n2 140,142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

Em 20 de junho de 2000

PORTARIA N!! 160, DE 12 DE MAIO DE 2000 TVR N!! 73, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 161, de 12 de maio de 2000, que autorI
za a Associação Comunitária Boas No
vas a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Goiana, Estado de Pernambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de +,x
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba- PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana Cultural e Artrstica "Dom
Aloísio Roque Opperman", na cidade de Uberaba
MG;

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ríbamarense, na cidade de São José de Ribamar 
MA;

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal- RO;

8 - Portaria nº152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com 'o sistema irradiante localizado nas coordena
das geográficas com latitude em 01 °56'12"S e lon
gitude em 59°25'26"W, utilizando a freqüência de
87,9 MHz.

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

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

Pimenta da Veiga

Aviso nº 1.011 - C. Civil



PORTARIA NlZ 161, MAIO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n!! 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n!! 531 03.000761/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associacão Rádio Comunitá
ria Boas Novas, com sede na Rua Desembargador
Edmundo Jordão, nº340, Centro, na cidade de Goiana,
Estado de Pernambuco, a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

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

Art. 3!! A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurfdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n!! 531 03.000761/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32 do art. 223, da Constituição Federal.

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

Brasflia, 30 de maio de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiv&documentação para
que a entidade denominada Associação Rádio
Comunitária Boas Novas, com sede na cidade de
Goiana, Estado de Pernambuco, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o
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10 - Portaria n!! 155, de 25 de abril de 2000 - caput do art. 223, da Constituição e a Lei n!! 9.612, de
Associação Comunitária da Comunidade São José. 19 de fevereiro de 1998.

na cidade de Juazeirinho - PB; 2. Referida entidade requereu ao Ministério das
11 - Portaria n!!156, de 26 de abril de 2000 - Asso- Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,

ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni- cuja documentação inclui manifestação de apoio da
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG; comunidade, numa demonstração de receptividade

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 - da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi-
de Presidente Figueiredo - AM; mentação da cultura geral das localidades postulan-

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 - teso
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

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

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

16 - Portaria n!! 164, de 12 de maio de 2000 - Rá
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria n!! 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de (iuaxupé
-MG;

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

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

20 - Portaria n!! 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artfstico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasflia, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 153/MC



Em 20 de junho de 2000

TVR N2 74, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nº
140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de 2000;
156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12 de
maio de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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gráficas com latitude em 07°33'45"S e longitude em clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
35°00'00'W. utilizando a freqüência de 87.9 MHz. conforme os seguintes atos e entidades:

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 -
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves -
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 2 - Portaria nQ 142, de 25 de abril de 2000 - Rá-
contar da data de publicação do ato de deliberação. dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu-

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de ba - PA;

sua publicação. 3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 -
Pimenta da Veiga. Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom

Aviso nº 1.011 ..l.. C. Civil Aloísio Roque Opperman", na cidade de Uberaba 
MG;

4 - Portaria nº 144r.de 2-5 de abril de .2000 .
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar
MA;

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal-RO;

8 - Portaria nº152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação-Beneficente 7 de Outubro; -na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club EM liA Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 162, de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Beneficente 7 de Outu
bro a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Itaiçaba, Estado do Ceará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3Q do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-



Em 20 de junho de 2000

PORTARIA N9 162, DE 12 DE MAIO DE 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando-<Hiisposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650.002318/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Beneficente 7
de Outubro, com sede na Rua João Barbosa Lima,
nº 1026, Centro, na cidade de Itaiçaba, Estado do Ce
ará, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 29 Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 04°41'28"S e longitude em
3r50'21"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

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

Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.011-C. Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outor

ga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Beneficente 7 de
Outubro, com sede na cidade de Itaiçaba, Estado do
Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com ocaput do art. 223, da Constitui
ção e a Lei nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e asedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
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16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 - Rá- o que se conclui da documentação de origem, con-
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG; substanciada nos autos do Processo Administrativo

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 - nº 53650.002318/98, que ora faço acompanhar, com
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua- a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
xupé - MG; 5. Em conformidade com os preceitos consti-

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 - tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do presente processo, passará a produzir efeitos legais
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA; somente após deliberação do Congresso Nacional, a

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000 - teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci- Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
dade -de Maceió - AL; . tro de Estado das Comunicações.

20 - Portaria nº 16B, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, -Ra-Gidade de Maragogi.=AL;. _

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

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

EM Nº 1521MC



TVR N2 75, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 163, de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Rádio Club
FM "A Voz de Nazaré" a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviços de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Manacapuru, Estado
do Amazonas.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

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

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba-PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom
Aloísio Roque Opperman", na cidade de Uberaba
MG;

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar
MA;
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radiodifusão comunitária constantes das Portarias 7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 -
nºs 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca-
2000; 156, de 26 de àbri( de 2000; e 160 a 170, de 12 coai - RO;
de maio de 2000. 8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 -

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão -
Casa Civil da Presidência da República. FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000- Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na ci
dade de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club EM "A Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata
-MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gu
axupé-MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rósa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e
Cultural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasflia, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EM Nº 155/MC

Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Encaminho a Vossa Excelência portaria de outor
ga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Rádio Club FM "A Voz de Nazaré", com sede na cida
de de Manacapuru, Estado do Amazonas, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformi
dade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, sodial e cultural mas, também, servem
de eJo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos po
pulacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53630.000345/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA Nº 163, DE 12 DE MAIO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuicões, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n9 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53630.000345/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Rá
dio Club FM "A Voz de Nazaré", com sede na Rua 16
de Julho, nº78, Sala 104·8, Centro, na cidade de Ma-

nacapuru, Estado do Amazonas, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 29 Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante focalizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 03°18'06"S e longitude em
600 37'13'W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.011-C. Civil

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 140, 142 a 147,152, 154,155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

TVR Nº 76, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 164, de 12 de maio de 2000, que autori
za a Rádio Comunitária Excel FM a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviços de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Alperca
ta, Estado de Minas Gerais.



Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Rádio Comunitária Excel
FM, com sede na cidade de Alpercata, Estado de Mi
nas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comuni
tária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi-

34256 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- 13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000-
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida-
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)). de de Goiana - PE;

Senhores Membros do Congresso Nacional, 1.4 -::. Portari~ nº 162, de 12 de maio d~ 2000 -
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado As~oclaçao Beneficente 7 de Outubro, na cIdade de

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, Italçaba - CE; . o .

submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom- 1,5 -::. Portarra ~~ ~ 63, ?e, 12 de maio ,~e 2000 -
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis- Assocl~,çao ~omunltarra Radlo Club FM A Voz de
tro de Estado das Comunicações, autorizações para Nazare , na cidade de Manacapuru - AM;
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- 16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 -
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária, Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata
conforme os seguintes atos e entidades: - MG;

1 -' Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 - _ 17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 -
Associação Comunitária e dá Radiodifusão Neves - Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua-
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA; xupé - MG;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá- 18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 -
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu- Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
ba - PA; "Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 - 19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000-
Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci-
Aloísio Roque Opperman", na cidade de Uberaba - dade de Maceió - AL;
MG; 20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 -

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 - Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago-
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar - 21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 -
MA; Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul-

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 - tural, na cidade de Alcinópolis - MS;
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores- 22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000-
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN; Associação Comunitária Regional da Mata para o De-

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 - senvolvimento Social, Cultural e Artístico -
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG; Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando Hen-

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 - rique Cardoso.
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca- EM Nº 156/MC
coal- RO;

8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Jatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;



Em 20 de junho de 2000

TVR Nº 77, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 165, de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Pró-Cidadania - APC, a
executarI pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os segmentos atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 140, 142 a 147,152,154,155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas cooreefladas
geográficas com latitude em 18°59'35"S e longitude
em 41°59'18"W, utilizando a freqüência de 105.9
MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade

PORTARIA Nl! 164, DE 12 DE MAIO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 5371 0.001 091/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Rádio Comunitária Excel FM,
com sede na Praça Paulo VI, nº67, Centro, na cidade
de Alpercata, Estado de Minas Gerais, a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de.fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementa
res.
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mentação da cultura geral das localidades postulan- iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses
teso a contar da data de publicação do ato de deliberação.

3. Como se depreende da importância da inicia- Art. 51! Esta portaria entra em vigor na data de
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações sua publicação.
permitem que as entidades trabalhem em conjunto Pimenta da Veiga.

com a comunidade, auxiliando não só no processo Aviso nº 1.011- C. Civil
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre b caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53710.001091/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos le
gais somente após deliberação do Congresso Naci
onal, a teor do § 3º do art. 223, da Constituição Fe
deral.

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



EM Nº 157/MC

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con-

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação
Pró-Cidadania - APC, com sede na cidade de Gua
xupé, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,
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2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá- 18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 -
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu- Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
ba - PA; "Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

3 - Portaria n!! 143, de 25 de abril de 2000 - 19 - Portaria n!! 167, de 12 de maio de 2000 -
Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci-
Aloísio Roque Opperman", na cidade de Uberaba - dade de Maceió - AL;
MG; 20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 -

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 - Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago-
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura gi AL, na cidade de Maragogi - AL;
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar - 21 - Portaria n!! 169, de 12 de maio de 2000 -
MA; Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul-

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 - tural, na cidade de Alcinópolis - MS;
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores- 22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000-
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN; Associação Comunitária Regional da Mata para o De-

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 - senvolvimento Social, Cultural e Artístico
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG; Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando

7 - Portaria n!! 147, de 25 de abril de 2000 Asso- Henrique Cardoso.
ciação Comunitária Samaúma, na cidade de Cacoal
RO;

8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

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

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

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

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 Rá
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata
MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000
Associação Pró-Cidadania APC, na cidade de Gua
xupé-MG;



TVR Nº 78, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nll 166, de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Comunitária de Radiodi
fusão Amigos do "Rio Santa Rosa" a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de ra
diodifusão comunitária, na cidade de
Araioses, Estado do Maranhão.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN. na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba-PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom
Aloísio Roque Opperman", na cidade de Uberaba
MG;

4 - Portaria nº 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar
MA;

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de

Em 20 de junho de 2000
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substanciada nos autos do Processo Administrativo radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nº 5371 0.001424/98, que ora faço acompanhar, com nºs 140,142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. 2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12

5. Em conformidade com os preceitos constitu- de maio de 2000.
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
presente processo, passará a produzir efeitos legais Casa Civil da Presidência da República.
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA Ni 165, DE 12 DE MAIO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no I

uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615. de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 5371 0.001424/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Pró-Cidadania
APC, com sede na Av. Antônio Gabriel, nº 134, Vila
Mesiária, na cidade de Guaxupé, Estado de Minas
Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21 °18'03"S e longitude em
46°42'03'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art.4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicacão do ato de delibera
ção.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.011- C. Civil
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O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n2 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53680.000554/98, resolve:

Art. 1!! Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão Amigos do "Rio Santa Rosa", com sede

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Radiodifusão Amigos do Rio Santa Rosa, com
sede na cidade de Araioses, Estado do Maranhão, ex
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n!! 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância d~ inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas~ações
permitem que as entidades trabalhem em c njunto
com a comunidade, auxiliando não só no pr cesso
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n!! 53680.000554/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA Nll 166, DE 12 DE MAIO DE 2000

Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 - EM Nº 158/MC
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca-
coal-RO;

8 - Portaria nº 152, de 25 de abril de 2000 
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cu~ura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE:

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM liA Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata
-MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MG;

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

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

20 - Portaria n!! 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria n!! 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria n!! 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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TVR N!! 79, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 832/00

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 167 de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Comunitária A Voz de
Bebedouro a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão comunitária, na cida
de de Maceió, Estado de Alagoas.
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na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n'1 , na ci- (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
dade de Araioses, Estado do Maranhão, a executar gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

três anos, soem direito d~ exc~usividade. , Senhores Membros do Congresso Nacional,
° Art. 2- Esta auton~açao reger-~e-á pela.. Lei Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

n- 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leiS subsequen- com o § 3'1, do artigo 223, da Constituição Federal,
tes, seus r:gula~entos .e norma~ complementares. submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
. Art',3- A. entidade f~ca autorizada a operar com o panhado de exposições de motivos do Senhor Minis-

sls,t:ma Irradlan~e locahzad~ n~s ~oordena?as geo- tro de Estado das Comunicações, autorizações para
graflcas com latitude em 02 53 14 S e longitude em executar pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
41°54'20"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz. clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,

Art. 4'1 Este ato somente produzirá efeitos legais conforme os seguintes atos e entidades:
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 1 - Portaria n'1 140, de 25 de abril de 2000 -
do ~ ~~ do art. 223 ~a Constit~ição, devendo a ~ntida- Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves _
de iniCIar a execuçao do serviço no prazo de seIs me- ACORAN na cidade de Riachão das Neves - BA'
ses a contar da data de publicação do ato de delibera- 2 _ Portaria n'1 142 de 25 de abril de 2000 - Rá-
ção. dio Comunitária Guaran~ FM, na cidade de Abaetetu-

Art. 5'1 Esta portaria entra em vigor na data de ba - PA;
sua publicação. 3 - Portaria nQ 143, de 25 de abril de 2000 -

Pimenta Da Veiga. Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom
Aviso n'1 1.011- C. Civil Aloisio Roque Opperman". na cidade de Uberaba 

MG;
4 - Portaria n'1 144, de 25 de abril de 2000 

Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar
MA;

5 - Portaria n'1 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria n'1 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samauma, na cidade de Ca
coal-RO;

8- Portaria n'1 152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nQ 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG;

10 - Portaria n'1 155, de 25 de abril de 2000
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria n'1 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
MG;

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
n!!s 140,142 a 147,152,154,155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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



PORTARIA Nl! 167, DE 12 DE MAIO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 5361 0.000379/98, resolve:

Art. 1!! Autàrizar a Associação Comunitária UA
Voz de Bebedouro", com sede na Ladeira Professor
Benedito Silva nº 92, Bairro Bebeduro, na cidade de
Maceió, Estado 'de Alagoas a executar serviço de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nll

9.612. de 19 de fevereiro de 1998, leis subse- qüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 09°37'28"S e longitude em
35°45'09"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

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

Pimenta da Veiga.
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13 - Portaria n2 161, de 12 de maio de 2000 - 3. Como se depreende da importância da inicia-
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida- tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
de de Goiana - PE; permitem que as entidades trabalhem em conjunto

14 - Portaria n2 162, de 12 de maio de 2000 - com a comunidade, auxiliando não só no processo
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de educacional, social e cultural mas, também, servem
Itaiçaba - CE; de elo à integração de informações benéficas em

15 - Portaria nll 163, de 12 de maio de 2000 - todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu-
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de lacionais.
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM; 4. Sobre o caso em espécie, determinei análi-

16 - Portaria n2 164, de 12 de maio de 2000 - Rá- ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons-
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG; talando a inexistência de óbice légal e normativo ao

17 - Portaria nll 165, de 12 de maio de 2000 - pleito, o que se conclui da documentação de origem,
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua- consubstanciada nos autos do Processo Administrati-
xupé - MG; vo n2 53610.000379/98, que ora faço acompanhar,

18 - Portaria n2 166, de 12 de maio de 2000 _ com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do 5. Em conformidade com os preceitos constitu-
uRio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA; cionais e legais, a outorga de autoriZãção~ objeto--cfo' .

19 - Portaria n2 167, de 12 de maio de 2000 _ presente processo, passará a produzir efeitos legais
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro na ci- somente após deliberação do Congresso Nacional, a
dade de Maceió _ AL; 'teordo § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 - Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago- tro de Estado das Comunicações.
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasília, 20 de junho· de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso'

EM Nº 159/MC

Brasrlia, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
uA Voz de Bebedouro", com sede na cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, explore o serviço de radi
odifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co
munidade, numa demonstração de receptividade da fi-

-Iosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
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Aviso nº 1.011- C. Civil.

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 140,142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12

-de maio de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

Casa Civil da Presidência da República.

TVR NI! 80, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nl! 168 de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Comunitária de Radiodi
fusão de Maragogi - AL executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviços de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Maragogi, Estado de
Alagoas.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3º, do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba-PA;

3 - Portaria nº 143, de 25 de abril de 2000 
Associação Metropolitana Cultural e Artística "Dom

Aloisio Roque Opperman". na cidade de Uberaba
MG;

4 - Portaria nl! 144, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Ribamarense, na cidade de São José de Ribamar 
MA;

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nfsia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 Asso
ciação Comunitária eCultural São João Bosco da Re
gião das Alterosas, na cidade de Betim - MC;

7 - Portaria nº 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal- RO;

8- Portaria nº152, de 25 de abritâe 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri 
MG;

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho
MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM <IA Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata
-MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;



Em 20 de junho de 2000

PORTARIA Ne 168, DE 12 DE MAIO DE 2000

Aviso n21.011 - C. Civil

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
n2s 140, 142 a 147,152,154,155, de 25 de abril de

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 5361 0.000342/98, resolve:

Art. 12 Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Maragogi - AL, com sede na Praça
Santo Antônio, nº 56-B, Centro, na cidade de Marago
gi, Estado de Alagoas, executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 09°00'49"S e longitude em
35°13'22"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 42Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3e do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
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19 - Portaria ne 167, de 12 de maio de 2000 - 5. Em conformidade com os preceitos constitu-
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci- cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
dade de Maceió - AL; presente processo, passará a produzir efeitos legais

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 - somente após deliberação do Congresso Nacional, a
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago- teor do § 32do art. 223, da Constituição Federal.
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL; Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 - tro de Estado das Comunicações.
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de ~olim de Moura - RO.

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

ca.

EM Nº 160/MC

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Radiodifusão de Maragogi - AL, com sede na cida
de de Maragogi, Estado de Alagoas, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co
munidade, numa demonstração de receptividade da fi
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
ne 53610.000342/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.



Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária,
Ecológica, Educativa e Cultural, com sede na cidade

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 169 de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Comunitária, Ecológica,
Educativa e Cultural a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviços de radiodifusão comunitá
ria, na cidade de Alcinõpolis, Estado do
Mato Grosso do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3º, do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nº 142, de 25 de abril de 2000 - Rádio
Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetuba - PA;

3 - Portaria nº143, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloisio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

4 - Portaria nº144, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama
rense, na cidade de São José de Ribamar - MA;

5 - Portaria nº 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nº 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7- Portaria nº147, de 25 de abril de 2000 - Associa
ção Comunitária Samaúrna, na cidade de Cacoal- RO;

8 - Portaria nº152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;
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2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12 9 - Portaria nº 154, de 25 de abril de 2000 - Asso-
de maio de 2000. ciação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

Atenciosamente - Pedro Parente, Chefe da fO - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 -
Casa Civil da Presidência da República. Associação Comunitária da Comunidade São José,

TVR Nº 81 DE 2000 na cidade de Juazeirinho - PB;
(Do Poder Executivo) 11 - Portaria nº 156, de 26 de abril de 2000 - Asso-

MENSAGEM Nº 832/00 ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria nº 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nº 161, de ,12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nº 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária RádIo Club FM "A Voz de
Nazaré", na cidade de Manac~puru - AM;

16 - Portaria nº 164, de 1~ de maio de 2000 - Rá
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua
xupé-MG;

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nº 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nº 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nº 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

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

EM Nº 161/MC



Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 140, 142 a 147,152,154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

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

TVR Nº 82, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N9 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 170 de 12 de maio de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Regional da
Mata para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico - ASCOREM, a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifu
são comunitária, na cidade de Rolim de
Moura, Estado de Rondônia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 39, do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
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de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, explo- Art.4º Este ato somente produzirá efeitos legais
re o serviço de radiodifusão comunitária, em confor- após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
midade com o caput do art. 223, da Constituição e a do § 39do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
Lei n99.612, de 19 de fevereiro de 1998. iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a

2. Referida entidade requereu ao Ministério das contar da data de publicação do ato de deliberação.
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, Art. 59 Esta portaria entra em vigor na data de
cuja documentação inclui manifestação de apoio da sua publicação. - Pimenta da Veiga.
comunidade, numa demonstração de receptividade da Aviso n91.011 - C. Civil.
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. CO'TlO se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n953700.001246/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N2 169, DE 12 DE MAIO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 1Oe 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53700.001246198, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Eco
lógica, Educativa e Cultural, com sede na Rua Y-02,
n9 660, Centro, na cidade de Alcinópolis, Estado do
Mato Grosso do Sul, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei
n99.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares...

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 18°19'44"S e longitude em
53°42'48"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.



Brasília, 30 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Regional da Mata para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico - ASCOREM, com sede na cidade
de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurrdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53800--:-0U0409/98, que ora faço ãcompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
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1 - Portaria nº 140, de 25 de abril de 2000 - 19 - Portaria n!! 167, de 12 de maio de 2000-
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves - Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci-
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA; dade de Maceió - AL;

2 - Portaria n!! 142, de 25 de abril de 2000 - Rádio 20 - Portaria n!! 168, de 12 de maio de 2000 -
Comunitária Guarany FM, nacidade de Abaetetuba- PA; Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago-

3 - Portaria nº143, de 25 de abril de 2000 - Asso- gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloisio 21 - Portaria n!! 169, de 12 de maio de 2000 -
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG; Associação Comunitári~. Ecológica, Educativa e Cu1-

4 - Portaria n!! 144, de 25 de abril de 2000 - Asso- tural, na cidade de Alcinópolis - MS;
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama- 22 - Portaria n!! 170, de 12 de maio de 2000 -
rense, na cidade de São José de Ribamar - MA; Associação Comunitária Regional da Mata para o De-

5 - Portaria n!! 145, de 25 de aoril de 2000 - senvolvimento Social, Cultural e Artístico -
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores- ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura- RO.
ta, Ra cidade de Nísia Floresta - RN; Brasflia, 20 de junho de 2000. - femanem

6 - Portaria n!! 146, de 25 de abril de 2000 - Henrique Cardoso.
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco EM N!! 1621MC
da região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria n!! 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal-RO;

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

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

10 - Portaria nº 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

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

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

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

14 - Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000 
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE; \

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

16 - Portaria nº 164, de 12 de maio de 2000 - Rá
dio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria nº 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de Gua-
xupé-MG; -

18 - Portaria nº 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;



Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
n!ls 140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de
2000; 156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12
de maio de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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presente processo, passará a produzir efeitos legais PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
somente após deliberação do Congresso Nacional, a N2 262, DE 2000
teor do § 39 do art. 223, da Constituição Federal. (Do Sr. Evilásio Farias e outros)

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro Dispõe sobre o número de Deputa-
de Estado das Comunicações. dos por Estado e pelo Distrito Federal.

PORTARIA N2 170, DE 12 DE MAIO DE 2000 (Apense-se à Proposta de Emenda à
O Ministro de Estado das Comunicações, no Constituição n9 170, de 1999.)

uso de suas atribuições, considerando o disposto nos As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
artigos 10 e 19 do Decreto n9 2.615, de 3 de junho de nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
Administrativo n2 53800.000409/98, resolve: - constitucional:

Art. 12 Autorizar a Associação Comunitária Re- Art. 12 O caput do art. 27 da Constituição Federal
gional da Mata para o Desenvolvimento Social, Cultu- passa a vigorar com a seguinte redação:
ral e Artístico - ASCOREM, com sede na Av. Florianó- "Art. 27. O Número de Deputades-à-Assembléia
polis, n2 5123, Centro, na cidade de Rolim de Moura, Legislativa corresponderá ao sêxtuplo de represen-
Estado de Rondônia, a executar serviço de radiodifu- tação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingi-
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito do o número de trinta e seis, será acrescido de tan-
de exclusividade. tos quantos forem os Deputados Federais acima de

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei doze. (NR)
nl! 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen- .
tes, seus regulamentos e normas complementares. .. ..

Art. 39 A entidade fica autorizada a operar com o Art. 22 Os §§ 19 e 2º do art. 45 da Constituição
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo- Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
gráficas com latitude em 11 0 48'21 "s e longitude em "Art. 45 .
61°47'58"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz. § 1º O número de Deputados por Estado por

Art. 49 Este ato somente produzirá efeitos legais Estado e pelo Distrito Federal será de três acrescido
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos de um por cada quinhentos mil habitantes ou fração
do § 39 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade superior a duzentos e cinqüenta mil. (NR)
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a § 29 Cada Território elegerá dois Deputados. (NR)"
contar da data de publicação do ato de deliberação. Art. 39 Fica revogado o § 2º do art. 4º do Ato das

Art. 59 Esta portaria entra em vigor na data de Disposições Constitucionais Transitórias.
sua publicação. - Pimenta da Veiga. Art. 4º Esta emenda constitucional entra em vi-
Aviso nº 1.011- C. Civil gor na data de sua publicação.

Em 20 de junho de 2000 Justificação

A Sua Excelência o Senhor A definição do número de representantes de cada
Deputado Ubiratan Aguiar Estado e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados encontra-se no cerne da questão federativa. Portanto, a
Nesta análise da matéria deve ser muito cuidadosa.

Não se pode negar, contudo, que a situação
atual é insustentável. Desde as eleições de 1986, as
únicas modificações da representação por unidade
federada foram a elevação do número de cadeiras de
São Paulo (de 60 para 70) e a distribuição de oito ca
deiras para cada um dos Estados criados pela Cons
tituição de 1988 (Amapá, Roraima e Tocantins).

A interpretação da Justiça Eleitoral para as re
gras constitucionais em vigor tem impedido qualquer
outra modificação do número de representantes por
Estado e pelo Distrito Federal, apesar das mudanças
relativas das populações das unidades federadas.
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Com isso, a cada pleito a distribuição de cadeiras na Assim, em 2002 já poderemos ter eleições para a
Câmara dos Deputados se torna mais desproporcio- Câmara dos Deputados em que a intenção do le-
nal à população dos Estados. gislador constituinte seja respeitada.

De acordo com esta proposta de emenda Como o art. 27 da Constituição Federal vincu-
constitucional, a regra para a determinação do nú- la o número de Deputados Estaduais ao número de
mero de cadeiras por unidade federada se torna Deputados Fedérais, é proposta uma pequena mo-
mais simples. Ademais, se elimina a nerma do Ato dificação de seu texto para que a situação atual
das Disposições Constitucionais Transitórias que das Assembléias Legislativas não sofra impacto
tem servido como uma das bases para o Tribunal significativo.
Superior Eleitoral evitar as correções indispensá- _
veis à garantia da proporcionalidade entre popula- Contamosd~tO~ a ~~Ia~or~çato dos no~res pa-
ção e representação. Com sua rápida aprovação, o res para a expe I a raml açao es a propos a.
Congresso Nacional contribuirá para a solução de Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. -
um impasse no atual processo eleitoral brasileiro. Deputado Dr. Evilãsio Farias.

PEC

DR. EVlLÁSIO E OUTROS

20/06/00

Dispõe sobre o número de Deputados por Estado e pelo Distrito
Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 203
NAo Conferem 016
Licenciados 009
Repetidas 090
lIegrvels 003
Retiradas 000

Assinaturas ConfirD1adas
1 AFFONSO CAMARGO
2 AGNELO QUEIROZ
3 ALBERTO FRAGA
4 ALBERTO MouRAo
5 ALCEU COLLARES
6 ALDIR CABRAL
7 ALDO REBELO
B ALEXANDRE CARDOSO
9 ALEXANDRE SANTOS
10 ALMERINDADECARVALHO
11 ALOIZIO MERCADANTE
12 ALOfZIO SANTOS
13 ANGELA GUADAGNIN
14 ANTONIO CAMBRAIA
15 ANTONIO JORGE
16 ANTONIO PALOCCI
17 ARLINDO CHINAGLlA
18 AROLDE DE OLIVEIRA
19 ÁTILA LINS
20 ÁTILA LIRA
21 AUGUSTO NARDES
22 AVRTON XER~
23 BABÁ
24 BEN-HUR FERREIRA
25 BISPO RODRIGUES
26 BISPO WANOERVAL

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

PR
DF
DF
SP
RS
RJ
SP
RJ
RJ
RJ
SP
es
SP
ce
TO
SP
SP
RJ
AM
PI
RS
RJ
PA
MS
RJ
SP
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27 CABO JÚLIO PL MG
28 CAIORIELA PTB RS
29 CARLlTO MERSS PT SC
30 CARLOS DUNGA PMDB PB
31 CELSO GIGLIO PTB SP
32 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
33 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
34 CLOVIS VOLPI PSDB SP·
35 CORIOLANO SALES PMDB BA
36 CORONEL GARCIA PSDB RJ
37 CUNHA BUENO PPB SP
38 DANILO DE CASTRO PSOB MG
39 DILCEU SPERAFICO PPB PR
40 DJALMAPAES PSB PE
41 DR. EVILÁSIO PSB SP
42 DR.HÉLlO PDT SP
43 DR. ROSINHA PT PR
44 OUILIO PISANESCHI PTB SP
45 EBERSILVA PDT RJ
46 EOINHOBEZ PMDB SC
47 EDMAR MOREIRA PPB MG
48 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
49 EDUARDO JORGE PT SP
50 EDUARDO PAES PTB RJ
51 ELlSEU RESENDE PFL MG
52 ESTHER GROSSI PT RS
53 EUJACIO SIMOES PL BA
54 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
55 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
56 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
57 FERNANDO OINIZ PMDB MG
58 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
59 FERNANDO MARRONI PT RS
60 FERNANDO ZUPPO PDT SP
61 FETTER JÚNIOR PPB RS
62 FRANCISCO GARCIA PFL AM
63 GERALDO SIMOES PT BA
64 GESSIVALOO ISAIAS PMDB PI
65 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
66 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
67 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
68 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
69 IÉDIOROSA PMDB RJ
70 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
71 INALDO LEITÃO PSOB PB
72 JAIME MARTINS PFL MG
73 JAIR BOLSONARO PPB RJ
74 JAQUES WAGNER PT BA
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75 JOÃO CALDAS
76 JOÃO COLAÇO
77 JOÃO FASSARELLA
78 JOÃO HENRIQUE
79 JOÃO LEÃO
80 JOÃO MAGALHÃES
81 JOÃO MENDES
82 JOÃO SAMPAIO
83 JOEL DE HOLLANDA
84 JORGE COSTA

85 JORGE KHOURY
86 JORGE TADEU MUDALEN
87 JOS~ ALEKSANDRO
88 JOS~ ANTONIO ALMEIDA

89 JOSÉ CARLOS COUTINHO
90 JOSe CARLOS ELIAS
91 JOSÉ DIRCEU
92 JOSÉ (NDIO
93 JOSÉ LUIZ CLEROT
94 JOSÉ MACHADO
95 JOSE MILlTÃO
96 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

97 JOSÉ PIMENTEL
98 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
99 JOSUÉ BENGTSON

.100 JOVAIR ARANTES
101 JÚLIO DELGADO
102 JUTAHY JUNIOR
103 LAIRE ROSADO
104 LAURA CARNEIRO
105 LÉO ALCÂNTARA
106 LINCOLN PORTELA
107 LUCI CHOINACKI
108 LUCIANO CASTRO

109 LUCIANO PIZZATTO
110 LUIS CARLOS HEINZE
111 LuIs EDUARDO
112 LUIZ ANTONIO FLEURY
113 LUIZ BITTENCOURT
114 LUIZ FERNANDO
115 LUIZ SÉRGIO
116 LUlZA ERUNDINA
117 MARCELO BARBIERI

118 MA~CIO MATOS
119 MARCONDES GADELHA
120 MARCOS CINTRA
121 MARCOS ROLlM
122 MARIAABADIA

PL
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PSL
PSB

PFL
PTB
PT
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PFL

PT
PDT
PTB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSL
PT
PFL

PFL
PPB
PDT
PTB
PMDB
PPB
PT
PSB
PMDB

PT
PFL
PL
PT
PSDB

AL
PE
MG
PI
BA
MG
RJ
RJ
PE
PA

BA
SP
AC
MA
RJ
ES
SP
SP
PB
SP

MG
PE

CE
SP
PA
GO
MG
BA
RN
RJ
CE
MG
SC
RR

PR
RS
RJ
SP
GO
AM
RJ
SP
SP
PR
PB
SP
RS
DF
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123 MÁRIO DE OLIVEIRA
124 MARISA SERRANO
125 MATTOS NASCIMENTO
126 MAX ROSENMANN
127 MEDEIROS
128 MENDES RIBEIRO FILHO
129 MILTON MONTI
130 MILTON TEMER
131 MIRIAM REID
132 MOACIR MICHELETTO
133 MORONI TORGAN
134 MUSSA DEMES
135 NEIVAMOREIRA
136 NELO RODOLFO
137 NELSON MARQUEZELLI
138 NELSON MEURER
139 NELSON PROENÇA
140 NILMÁRIO MIRANDA
141 NILSON PINTO
142 NILTON BAIANO
143 NILTON CAPIXABA
144 OLAVO CALHEIROS
145 OLIVEIRA FILHO
146 OSMAR SERRAGLlO
147 OSVALDO BIOLCHI
148 OSVALDO REIS
149 PADRE ROQUE
150 PAULO BALTAZAR
151 PAULO FEIJÓ
152 PAULO KOBAYASHI
153 PAULO PAIM
154 PAULO ROCHA
155 PEDRO CELSO
156 PEDRO CORR~
157 PEDRO EUGI:NIO
158 PEDRO NOVAIS
159 PEDRO WILSON
160 POMPEO DE MATTOS
161 PROFESSOR lUlZlNHO
162 RAFAEL GUERRA
163 RENATO VIANNA
164 RENILDO LEAl
165 RICARDO BERZOINI
166 RICARDO FIUZA
167 RICARDO IZAR
168 RICARDO RIQUE
169 ROBÉRIO ARAÚJO
170 ROBERTO ROCHA

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

-PMBB
PSDB
PL
PSDB

MG
MS
RJ
PR
SP
RS
SP
RJ
RJ
PR
CE
PI
MA
SP
SP
PR
RS
MG
PA
ES
RO
Al
PR
PR
RS
TO
PR
RJ
RJ
SP
RS
PA
DF
PE
PE
MA
GO
RS
SP
MG
se
PA
SP
PE
SP
PB
RR
MA
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171 RODRIGO MAIA PTB RJ
172 ROLAND LAVIGNE PFL BA
173 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
174 RUBEM MEDINA PFL RJ
175 RUBENS BUENO PPS PR
176 RUBENS FURLAN PPS SP
177 SALOMÃO CRUZ PPB RR
178 SALVADORZIMBALDI PSDB SP
179 SARAIVA FELIPE PMDB MG
180 SAULO PEDROSA PSDB BA
181 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
182 SERAFIM VENZON POT se
183 SÉRGIO NOVAIS PSB eE
184 SÉRGIO REIS PSDB SE
185 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
186 SILVIO TORRES PSOB SP
187 SYNVAL GUAZZELLI PMDB RS
188 TELMA DE SOUZA PT SP
189 UDSON BANDEIRA PMDB TO
190 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
191 VICENTE ARRUDA PSDB CE
192 VILMAR ROCHA PFL GO
193 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
194 VIVALDO BARBOSA POT RJ
195 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
196 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
197 WANDERLEY MARTINS POT RJ
198 WELLlNGTON DIAS PT PI
199 WERNER WANOERER PFL PR
200 WILSON SANTOS PMDB MT
201 XICO GRAZIANO PSDB SP
202 YVONILTON GONÇALVES PPB BA
203 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
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Assinaturas que Não Conferem
1 B. sA PSOB PI
2 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
3 CHICO DA PRINCESA PSOB PR
4 DAMIÃO FELICIANO PMOB PB
5 FERNANDO CORUJA PDT se
6 FERNANDO FERRO PT PE
7 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
8 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
9 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
10 MAGNO MALTA PTB ES
11 MARIA ELVIRA PMOB MG
12 MAURO BENEVIDES PMDB CE
13 PAES LANDIM PFL PI
14 ROBERTO BRANT PFL MG
15 VADÃO GOMES PPB SP
16 VALDECIOLIVEIRA PT RS

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ALMEIDA DE JESUS PL CE. ,,'

3 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP
4 JOÃO MAGNO PT MG
5 JOAQUIM BRITO PT AL
6 JOSÉ MELO PFL AM
7 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
8 LINO ROSSI PSDB MT
9 OSVALDO SOBRINHO PTe MT
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Assinaturas Repetidas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ADEMIR LUCAS PSDB MG
3 ALBERTO FRAGA PMDB DF
4 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
5 ALCEU COLLARES PDT RS
6 ALCEU COLLARES PDT RS
7 ALEXANDRECAROOSO PSB RJ
8 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
9 AUGUSTO NAROES PPB RS
10 AYRTON XERez PPS RJ
11 B.sA PSDB PI
12 B.sA PSDB PI
13 CAIO RIELA PTB RS
14 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
15 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
16 CORIOLANO SALES PMDB BA
17 DANILO DE CASTRO PSOB MG
18 DANILO DE CASTRO PSDB MG
19 DR. HÉLIO POT SP
20 EBERSILVA PDT RJ
2~ EQIN.~OBEZ PMOB SC
22 EDMAR MOREIRA PPB MG
23 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
24 EDUARDO PAES PTB RJ
25 ELlSEU RESENDE PFL MG
26 ESTHER GROSSI PT RS
27 ESTHER GROSSI PT RS
28 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
29 FERNANDO CORUJA POT SC
30 FERNANDO ZUPPO PoT SP
31 FRANCISCO GARCIA PFL AM
32 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
33 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
34 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
35 JAIME MARTINS PFL MG
36 JAIME MARTINS PFL MG
37 JAIR BOLSONARO PPB RJ
38 JAIR BOLSONARO PPB RJ
39 JAQUES WAGNER PT BA
40 JOAOCALDAS PL AL
41 JOAOCALDAS PL AL
42 JOÃO HENRIQ~E PMDB PI
43 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
44 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
45 JOAOMENDES PMDB RJ
46 JOÃO SAMPAIO PoT RJ
47 JOAQUIM BRITO PT AL
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48 JOAQUIM BRITO PT AL
49 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
50 JOVAIR ARANTES PSDB GO
51 JOVAlR ARANTES PSDB GO
52 L1NCOLN PORTELA PSL MG
53 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
54 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
55 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
56 Luis EDUARDO PDT RJ
57 LUIZ ANTONIO FLEURV PTB SP
58 MARCIO MATOS PT PR
59 MARCIO MATOS PT PR
60 MARCONDES GADELHA PFL PB
61 MAURO BENEVIDES PMDB CE
62 MEDEIROS PFL SP
63 MEDEIROS PFL SP
64 NEIVA MOREIRA PDT MA
65 NEIVA MOREIRA PDT MA
66 NELSON PROENÇA PMDB RS
67 NILMARIO MIRANDA PT MG
68 PAES LANDIM PFL PI
69 PAULO BALTAZAR PSB RJ
70 PAULOFEIJÓ PSDB RJ
71 PAULO KOBAVASHI PSDB SP
72 PEDRO WILSON PT GO
73 PEDRO WILSON PT GO
74 POMPEO DE MATTOS PDT RS
75 RICARDO RIQUE PSDB PB
76 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
77 ROBERTO BRANT PFL MG
78 RUBENS BUENO PPS PR
79 RUBENS BUENO PPS PR
80 RUBENS FURLAN PPS SP
81 RUBENS FURLAN PPS SP
82 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
83 SERAFIM VENZON por SC
84 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
85 SÉRGIO REIS PSDB SE
86 UDSON BANDEIRA PMDB TO
87 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
88 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
89 WELLtNGTON DIAS PT PI
90 WILSON SANTOS PMDB MT
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Ofício nº 145/2000

BrasClia, 23 de junho de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Dr. Evilásio e
Outros, que "Dispõe sobre o número Deputados por
Estado e pelo Distrito Federal", contém número sufi
ciente de signatários, constando a referida proposi
ção de:

203 assipaturas confirmadas;
016 assinaturas não confirmadas;
009 deputados licenciados;
090 assinaturas repetidas;
003 assinaturas ilegíveis.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de

Souza, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITU IÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil - 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia
legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quan
tos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Depu
tados Estaduais, aplicando-se-Ihes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licen
ça, impedimentos e incorporação às Forças Arma
das.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia legislativa,
na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento da
quele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º,
õf,9 7º, 150, 11, 155-, 111, e 153, -§ 2º, I.

.. § 2º com redação dada pela Emenda Constitu
cional nº 19, de 4-6-1998.

§ 3º Compete às Assembléias legislativas dis
por sobre seu regimento interno, polícia e serviços
administrativos de sua secretaria, e prover os respec
tivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual.

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se
de representantes do povo, eleitos, pelo sistema pro
porcionai, em cada Estado, em cada Território e no
Distrito Federal.

§ 1º O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal,
será estabelecido por lei complementar, proporcional
mente à população, procedendo-se aos ajustes ne
cessários, no ano anterior às eleições, para que ne
nhuma daquelas unidades da Federação tenha me
nos de oito ou mais de setenta Deputados.

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

11- do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legislati
vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º A C.onstituição Dão poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.



Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
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§ 2º A proposta será discutida e votada em cada As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi- nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin- Constituição Federal, promulgam a seguinte emen-
tos dos votos dos respectivos membros. da ao texto Constitucional:

§ 311 A emenda à Constituição será promulgada Art. 1li O § 1li do art. 53 da Constituição Federal
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado passa a viger com o seguinte inciso:

Federal, com o respectivo número de ordem. "Art. 53. .. .
§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta § 1º ..

de emenda tendente a abolir: 1- Precederá o pedido de licença o juí-
I - a forma federativa de Estado; zo de admissibilidade do Supremo Tribunal
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico; Federal, que poderá, inclusive, indeferir limi-
11/_ a separação dos Poderes; narmente aquelas ações manifestamente in

cabíveis."
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 59 A matéria constante de proposta de emen
-da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 4º O mandato do atual Presidente da Repú
blica terminará em 15 de março de 1990.

§ 12 A primeira eleição para Presidente da Re
pública após a promulgação da Constituição será rea
lizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe apli
cando o disposto no art. 16 da Constituição.

§ 211 É assegurada a irredutibilidade da atual re
presentação dos Estados e do Distrito Federal na Câ
mara dos Deputados.

§ 311 Os mandatos dos Governadores e dos Vi
ce-Governadores eleitos em 15 de novembro de 1986
terminarão em 15 de março de 1991.

§ 42 Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vi
ce-Prefeitos e Vereadores terminarão no dia 1li de ja
neiro de 1989, com a posse dos eleitos.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9 263, DE 2000

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e outros)

Determina que o Supremo Tribunal
Federal realize jufzo de admissibilidade
nas ações penais contra parlamentares
antes de elaborar o pedido de licença
para o processamento.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 1, de 1999)

Justificação

A Proposta de Emenda Constitucional ora apre
sentada tem por objetivo darao instituto da imunidade
parlamentar uma maior instrumentalidade, conjugan
do o trabalho do Supremo Tribunal Federal ao da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal, no mo
mento de fornecer a licença para o julgamento de par
lamentares.

Cria-se, aqui, a obrigatoriedade do Supremo
Tribunal Federal analisar a admissibilidade da ação
penal antes de requerer o pedido de licença à res
pectiva Casa do Parlamentar, podendo, inclusive, in
deferir liminarmente aquelas ações que são mani
festamente improcedentes.

Assim, o Supremo não será mais obrigado a
mandar para o Congresso toda e qualquer ação
contra parlamentar, podendo arquivar ou requerer
mais elementos ao Ministério Público daquelas que
entender insubsistentes.

Esta atitude protege a imagem do parlamentar,
que não terá mais que passar pelo constrangimento
de responder por ações manifestamente descabi
das, e alivia o Tribunal, que poderá arquivar de
pronto aquelas ações que não possuem os requisi
tos mínimos para prosperar. Por outro lado, aprimo
ra o trabalho do Ministério Público, que deverá apre
sentar sempre denúncias fundamentadas.

Por todas essas razões, pedimos o apoio dos
nobres pares do Congresso Nacional para a prova
ção do presente projeto.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. 
Deputado Valdemar Costa Neto.
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Confirmadas 180
Não Conferem 014
licenciados 009
Repetidas 053
lIegiveis 000
Retiradas 000

Tipo da Proposiçio: PEC

Autor da Proposição: VALDEMAR COSTA NETO E OUTROS

Data de Apresentaçio: 20/06/00

Ementa: Detennina que o Supremo Tribunal Federal realize juízo de
admissibilidade nas ações penais contra parlamentares antes de
elaborar o pedido de licença para o processamento.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO PFL PR
2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
3 ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
4 ALBERTO FRAGA PMDB DF
5 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
6 ALOIR CABRAL PSDB RJ
7 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
8 ANGELA GUADAGNIN PT SP
9 AN\BAL GOMES PMOB CE
10 ANIVALDO VALE PSOB PA
11 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
12 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
13 ANTONIO FEIJÃO PST AP
14 ANTONIO GERALDO PFL PE
15 ANTONIO JORGE PTB TO
16 ARLINDO CHINAGLlA PT SP
17 ARNON BEZERRA PSDB CE
18 ÁTILA LINS PFL AM
19 AUGUSTO NARDES PPB RS
20 B.SÁ PSDB PI
21 BADU PICANÇO PSDB AP
22 BETINHO ROSADO PFL RN
23 BISPO RODRIGUES PL RJ
24 BISPO WANDERVAL PL SP
25 CABO JÚLIO PL MG
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26 CAIORIELA PTB RS
27 CELCITA PINHEIRO PFL MT
28 CELSO GIGLIO PTB SP
29 CELSOJACOB POT RJ
30 CESAR BANDEIRA PFL MA
31 CIRO NOGUEIRA PFL PI
32 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
33 COSTA FERREIRA PFL MA
34 CUNHA BUENO PPB SP
35 DE VELASCO PSL SP
36 DINO FERNANDES PSDB RJ
37 DOMICIANO CABRAL PMDB PB
38 DR. EVILÁSIO PSB SP
39 DR. HÉLIO PDT SP
40 DUILlO PISANESCHI PTB SP
41 EDMAR MOREIRA PPB MG
42 EDUARDO PAES PTB RJ
43 EFRAIM MORAIS PFL PB
44 ELlSElJ MOURA PPB MA
45 EUJACIO SIMOES 'PL BA
46 EULER RIBEIRO PFL AM
47 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
48 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
49 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
50 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
51 FERNANDO DINIZ PMDB MG
52 FERNANDO FERRO PT PE
53 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
54 FERNANDO ZUPPO POT SP
55 FElTER JÚNIOR PPB RS
56 FEUROSA PSDB ES
57 FLAVIO DERZI PMDB MS
58 FRANCISCO GARCIA PFL AM
59 GEOVAN FREITAS PMDB GO
60 GERALDO MAGELA PT DF
61 GERALDO SIMOES PT BA
62 GERSON GABRIELLI PFL BA
63 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
64 GILBERTO KASSAB PFL SP
65 GUSTAVO FRUET PMDB PR
66 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
67 HÉLtOCOSTA PMDB MG
68 IÉDIOROSA PMDB RJ
69 INALDO LEITÃO PSDB PB
70 INOC~NCIOOLIVEIRA PFL PE
71 IRISSIMOES PTB PR
72 JAIME FERNANDES PFL BA
73 JAIR BOLSONARO PPB RJ



Junho de 2000 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34281

74 JOÃO ALMEIDA
75 JOÃO COLAÇO
76 JOÃO HENRIQUE
77 JOÃO HERRMANN NETO
78 JOÃO MATOS
79 JOÃO PAULO
80 JOÃO RIBEIRO
81 JOEL DE HOLLANDA
82 JORGE WILSON
83 JOS~ ALEKSANDRO
84 JOS~ANTONIO ALMEIDA
85 JOSÉ CARLOS COUTINHO
86 JOS~ CARLOS VIEIRA
87 JOSÉ DIRCEU
88 JOS~ INDIO

-89- -J0St:JANENE 
90 JOSÉ PRIANTE
91 JOS~ ROBERTO BATOCHIO
92 JOSU~BENGTSON

93 JÚLIO REDECKER
94 LAMARTINE POSELLA
95 LAVOISIER MAIA
96 LÉO ALCÂNTARA
97 L1DIA QUINAN
98 LUCIANO CASTRO
99 LUIS BARBOSA
100 LuIs EDUARDO
101 LUIZ ANTONIO FLEURY
102 LUIZ DANTAS
103 LUIZ MAINARDI
104 LUIZ MOREIRA
105 MARCELO BARBIERI
106 MÁRCIO MATOS
107 MARCOS CINTRA
108 MAURO FECURY
109 MAX ROSENMANN
110 MEDEIROS
111 MIRIAM REID
112 MIRO TEIXEIRA
113 MOACIR MICHELETTO
114 NAIR XAVIER LOBO
115 NEIVA MOREIRA
116 NELSON MARCHEZAN
117 NELSON MARQUEZELLI
118 NELSON OTOCH
119 NEUTON LIMA
120 NICE LOBÃO
121 NILMAR RUIZ

PSDB
PMDB
PMDB
PPS
PMDB
PT
PFL
PFL
PMDB
PSL
PSB
PFL
PFL
PT
PMDB

. -PPB--

PMDB
POT
PTB
PPB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PDT
PTB
PST
PT
S.PART.
PMDB
PT
PL
PFL
PSDB
PFL
POT
POT
PMDB
PMDB
PDT
PSDB
PTB
PSDB
PFL
PFL
PFL

BA
PE
PI
SP
SC
SP
TO
PE
RJ
AC
MA
RJ
SC
SP
SP

- PR-

PA
SP
PA
RS
SP
RN
CE
GO
RR
RR
RJ
SP
AL
RS
BA
SP
PR
SP
MA
PR
SP
RJ
RJ
PR
GO
MA
RS
SP
CE
SP
MA
TO
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122 NILO COELHO
123 NILSON PINTO
124 NORBERTO TEIXEIRA
125 ODluo BALBINOTTI
126 OLAVO CALHEIROS
127 OLIVEIRA FILHO
128 OSMAR SERRAGLIO
129 OSVALDO COELHO
130 OSVALDO REIS
131 PASTOR VALDECI PAIVA
132 PAUDERNEY AVELlNO
133 PAULO BALTAZAR
134 PAULO BRAGA
135 PAULO FEIJO
f3õ "PAULO JOSE GOUV~
137 PAULO KOBAYASHI
138 PEDRO CANEDO
139 PEDRO PEDROSSIAN
140 PEDRO VALADARES
141 PINHEIRO LANDIM
142 RAFAEL GRECA
143 RAIMUNDO SANTOS
144 RAINEL BARBOSA
145 REGIS CAVALCANTE
146 RENATO SILVA
147 RENATO VIANNA
148 RICARDO BARROS
149 ROBERTO ARGENTA
150 ROBERTO BALESTRA
151 ROBERTO JEFFERSON
152 ROBERTO PESSOA
153 ROBERTO ROCHA
154 RODRIGO MAIA
155 ROLANO LAVIGNE
156 RONALDO CEZAR COELHO
157 RUBEM MEDINA
158 RUBENS BUENO
159 RUBENS FURLAN
160 SALATIEL CARVALHO
161 SALOMÃO CRUZ
162 SALVADORZlMBALDl
163 SAMPAIO OORIA
164 SANTOS FILHO
165 SAULO PEDROSA
166 SERAFIM VENZON
167 SÉRGIO BARROS
168 SÉRGIO MIRANDA
169 SILAS CÂMARA

PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSL
PFL
PSB
PFL
PSDB
PL
PSDB
PSDB
PFL
PSB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PPS
PSDB
PMDB
PPB
PHS
PPB
PTB
PFL
PSDB
PTB
PFL
PSDB
PFL
PPS
PPS
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
POT
PSDB
PCdoB
prB

BA
PA
GO
PR
AL
PR
PR
PE
TO
RJ
AM
RJ
BA
RJ
RS
SP
GO
MS
SE
CE
PR
PA
TO
AL
PR
SC
PR
RS
GO
RJ
CE
MA
RJ
BA
RJ
RJ
PR
SP
PE
RR
SP
SP
PR
BA
se
AC
MG
AM
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170 SIMÃO SESSIM
171 VALDEMAR COSTA NETO
172 VIC PIRES FRANCO
173 VITTORIO MEDIOU
174 WAGNER SALUSTIANO
175 WALDIR SCHMIDT
176 WERNER WANDERER
177 WIGBERTO TARTUCE
178 VEDA CRUSIUS
179 ZÉ GOMES DA ROCHA
180 ZENALDO COUTINHO

PPB
PL
PFL
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PMDB
PSDB

RJ
SP
PA
MG
SP
RS
PR
DF
RS
GO
PA

Assinaturas que Não Conferem
1 ALCEU COLLARES
2 ALEX CANZIANI
3 AUGUSTO FRANCO
4 CARLOS BATATA
5 DR. BENEDITO DIAS
6 FERNANDO CORUJA
7 JAIME MARTINS
8 JORGE ALBERTO
9 JORGE TADEU MUDALEN
10 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
11 JURANDIL JUAREZ
12 MARCOS DE JESUS
13 PAULO OCTAvlO
14 REGINALDO GERMANO

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

RS
PR
SE
PE
AP
SC
MG
SE
SP
PE
AP
PE
DF
BA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ALMEIDA DE JESUS PL CE
3 DARCI COELHO PFL TO
4 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
5 JOÃO MAGNO PT MG
6 JOAQUIM BRITO PT AL
7 UNO ROSSI PSDB MT
8 OSVALDO SOBRINHO PTB MT
9 WELINTON FAGUNDES PSDB MT
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Assinaturas Repetidas
1 AFFONSO CAMARGO PFl PR
2 AGNELO QUEIROZ PCdaB DF
3 ALBERTO FRAGA PMDB DF
4 ALMEIDA DE JESUS PL CE
5 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
6 ANIBAl GOMES PMDB CE
7 ANIBAl GOMES PMDB CE
8 ANIVAlDO VAlE PSDB PA
9 ANTONIO GERALDO PFL PE
10 ARNON BEZERRA PSDB CE
11 AUGUSTO NARDES PPB RS
12 BETINHO ROSADO PFL RN
13 CELCITA PINHEIRO PFl MT
14 CUNHA BUENO PPB SP
15 DE VELASCO PSL SP
16 DINO FERNANDES PSDB RJ
17 D/NO FERNANDES PSOB RJ
18 EDMAR MOREIRA PPB MG
19 ELlSEU MOURA PPB MA
20 FERNANDO ZUPPO PDT SP
21 FETTER JÚNIOR PPB RS
22 FLÁVIO DERZI PMDB MS
23 GESSIVAlDO ISAIAS PMOB PI
24 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP
25 JOAQUIM BRITO PT AL
26 JOSÉ AlEKSANDRO PSL AC
27 JOSÉJANENE PPB PR
28 UNO ROSSI PSOB MT
29 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
30 LUIZ DANTAS PST AL
31 LUIZ DANTAS PST Al
32 MARCOS CINTRA Pl SP
33 MAX ROSENMANN PSDB PR
34 MAX ROSENMANN PSDB PR
35 MEDEIROS PFL SP
36 MEDEIROS PFL SP
37 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
38 NILSON PINTO PSDB PA
39 oolLlo BALBINOrn PSDB PR
40 OLAVO CALHEIROS PMDB AL
41 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
42 OSVALOO REIS PMDB TO
43 PASTOR VALDECI PAIVA PSL RJ
44 PAULO BRAGA PFL BA
45 PEDRO VALADARES PSB SE
46 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
47 RAINEL BARBOSA PMDB TO

48 RENATO SILVA PSDB PR
49 ROBERTO ROCHA PSDB MA
50 RUBEM MEDINA PFL RJ
51 RUBENS FURLAN PPS SP
52 SIMÃO SESSIM PPB RJ
53 VALDEMAR COSTA NETO Pl SP



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34285

Ofício n2 143/00

Brasília, 23 de junho de 2000

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Sr. Deputado Valdemar
Costa Neto e Outros, que "Determina que o Supremo
Tribunal Federal realize juízo de admissibilidade nas
ações penais contra parlamentares antes de elaborar
o pedido de licença para o processamento", contém
número suficiente de signatários, constando a referi
da proposição de:

180 assinaturas confirmadas;

014 assinaturas não confirmadas;

009 deputados licenciados;

053 assinaturas repetidas.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 53. Os Deputados e Senadores são inviolá
veis por suas opiniões, palavras e votos.

§ 12 Desde a expedição do diploma, os membros
do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo
em flagrante de crime inafiançável, nem processados
criminalmente, sem prévia licença de sua Casa.

§ 22 O indeferimento do pedido de licença ou a
ausência de deliberação suspende a prescrição en
quanto durar o mandato.

§ 32 No caso de flagrante de crime inafiançável,
os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro ho
ras, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e
autorize, ou não, a formação de culpa.

§ 4º Os Deputados e Senadores serão submeti
dos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 5º Os Deputados e Senadores não serão obri
gados a testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato, nem
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles rece
beram informações.

§ 62 A incorporação às Forças Armadas de
Deputados e Senadores, embora militares e ainda
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença
da Casa respectiva.

§ 7º As imunidades de Deputados ou Senado
res subsistirão durante o estado de sítio, só podendo
ser suspensas mediante o voto de dois terços dos
membros da Casa respectiva, nos casos de atos, pra
ticados fora do recinto do Congresso, que sejam in
compatíveis com a execução da medida.

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

SUBSEÇÃO li
Da Emenda à Constituição

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

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

li - do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legislati
vas das unidades da Federação, man~estando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

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

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

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

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

1- a forma federativa de Estado;

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

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.



Art. 4º O art. 179 da Constituição Federal pas
sa a ter a seguinte redação:

"Art. 179. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios dispensarão às
entidades sem fins lucrativos, às microem
presas e às empresas de pequeno porte,
assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-Ias pela
simplificação de suas obrigações adminis
trativas, tributárias, previdenciárias e credití
cias, ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei."

Justificação

A expansão do chamado "terceiro setor', a difu
são do voluntariado, a institucionalização da filantro
pia são fenômenos contemporâneos irresistrveis, que
refletem, de um lado, o declínio do Estado tradicional,
e, de outro lado, o robustecimento da cidadania e da
participação direta, desburocratizada, de cidadãos e
empresários nas responsabilidades coletivas.

A maioria dos especialistas acredita que um tra
tamento tributário particularizado e favorecido esti
mularia consideravelmente essa desejada expansão,
reportando-se inclusive a vários exemplos estrangei
ros confortadores dessa tese.

Os aperfeiçoamentos constitugionais-qae se es
tão propondo, sob a égide da-Pástoral da Criança e de
especialistas com ela comprometidos, objetivam dar
assento constitucional explícito, demarcando um es
paço específico para o ato filantrópico e de solidarie
dade, e para as entidades sem fins lucrativos e de in
teresse público, ao lado dos espaços já atualmente
reconhecidos para o ato cooperativo e para microem
presas e empresas de pequeno porte.

É incontornável o argumento de que, se entida
des lucrativas determinadas, como cooperativas, mi
croempresas, empresas de pequeno porte, merecem
tratamento diferenciado, muito mais o merecerão en
tidades voltadas para o interesse público e para a prá
tica da filantropia e da benemerência.

O que se busca não são privilégios, e sim o re
conhecimento público ao alto mérito da ação cidadã
de filantropia e solidariedade, que cimenta o tecido
social e fecunda a vida coletiva.

Não é mais aceitável que, por receio do desvio e
da fraude, a serem combatidas pelos dispositivos pú
blicos competentes, continue-se a evitar uma resoluta
proteção pública, juridicamente formalizada, das ati-

111- .

VI- .

c) patrimônio, renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive das fundações
por eles instituídas, das entidades sindicais
e das associações ou fundações privadas
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§ 5º A matéria constante de proposta de emenda qualificadas como de interesse público, as-
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje- sim definidas por lei complementar."
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 264, DE 2000

(Do Sr. Caio Riela e Outros)

Inclui alínea d no art. 146, 111, e item
X, no art. 170, e altera a alínea c do art.
150, VI, bem como o art. 179, da Consti
tuição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 233, de 2000.)

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

Art. 1º O art. 146, 111, da Constituição Federal,
fica acrescido da seguinte alínea d:

"Art. 146 .

d) adequado tratamento tributário ao ato
filantrópico e de solidariedade humana pratica
do pela cidadania e por pessoas jurídicas:'

Art. 2º O art. 170 da Constituição Federal fica
acrescido do segúinte item X:

"Art. 170 .

X - tratamento favorecido para as enti
dades sem fins lucrativos voltadas para a
realização dos princípios, direitos e ativida
des aqui estabelecidas como de responsabi
lidade do Estado, principalmente as qualifi
cadas como de Interesse Público assim de
finidas em Lei:'

Art. 3º O art. 150, VI, c, da Constituição Federal,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 150 .



Confirmadas 180
Nao Conferem 019
licenciados 005
Repetidas 030
lIeglveis 000
Retiradas 000
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vidades beneméritas, cuja importância social tor- milhões de beneficiários das ações da Pastoral da
na-se cada vez mais crucial. Criança.

Confio no apoio dos nobres Pares para essa inicia- Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu-
tiva altamente meritória, que repercute os anseios de tado Caio Riela.

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: CAIO RIELA E OUfROS

Data de Apresentação: 20/06/00

Ementa: Inclui alínea "d" no art. 146, m, e item X no art. 170, e altera a
alínea "c" do art. ISO, VI, bem como o art. 179, da Constituição
Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SlM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON OIPP POT RS
2 AIRTON ROVEOA PSDB PR
3 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
4 ALCEU COLLARES PDT RS
5 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
6 ALEX CANZIANI PSDB PR
7 ALMEIDA DE JESUS PL CE
8 ALMIRSA PPB RR
9 ANGELA GUADAGNIN PT SP
10 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
11 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
12 ANTONIO FEIJÃO PST AP
13 ANTONIO GERALDO PFL PE
14 ARMANDO ABILIO PMOB PB
15 ARNON BEZERRA PSDB CE
16 ARYKARA PPB SP
17 ÁTILA LINS PFL AM
18 AUGUSTO FRANCO PSOB SE
19 BABÁ PT PA
20 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
21 CAIO RIELA PTB RS
22 CARLOS SANTANA PT RJ
23 CELCITA PINHEIRO PFL MT
24 CELSO GIGLlO PTB SP
25 CELSOJACOB PDT RJ
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26 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
27 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
28 CHIQUINHO FEITOSA PSDB CE
29 CLOVIS VOLPI PSDB SP
30 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
31 CORIOLANO SALES PMDB BA
32 COSTA FERREIRA PFL MA
33 DANILO DE CASTRO PSDB MG
34 DARCI COELHO PFL TO
35 DE VELASCO PSL SP
36 D/LCEU SPERAF/CO PPB PR
37 DR. EVILÁSIO PSB SP
38 EDINHOBEZ PMDB SC
39 EDMAR MOREIRA PPB MG
40 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
41 EDUARDO CAMPOS PSB PE
42 EDUARDO PAES PTB RJ
43 EDUARDO SEABRA PTB AP
44 ELlSEU RESENDE PFL MG
45 ENIO BACCI PDT RS
46 ESTHER GROSSI PT RS
47 EULER MORAIS PMDB GO
48 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
49 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
50 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
51 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
52 FERNANDO CORUJA PDT SC
53 FERNANDO MARRONI PT RS
54 FERNANDO ZUPPO PDT SP
55 FETTER JÚNIOR PPB RS
56 FRANCISCO GARCIA PFL AM
57 GERALDO SIMOES PT BA
58 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
59 GILBERTO KASSAS PFL SP
60 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
61 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
62 HERMES PARCIANELLO PMDB PR·
63 IARA BERNARDI PT SP
64 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
65 IÉDIOROSA PMDB RJ
66 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
67 INAclO ARRUDA pedaB CE
68 INALDO LEITÃO PSDB· PB·
69 JAIME MARTINS PFL MG
70 JAIR MENEGUELLI PT SP
71 JOÃO CALDAS PL AL
72 JOÃOCOLAÇO PMDB PE
73 JOÃO COSER PT ES
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74 JOÃO FASSARELLA
75 JOÃO HENRIQUE
76 JOÃO MAGALHÃES
77 JOÃO MAGNO
78 JOÃO PAULO
79 JOÃO SAMPAIO
80 JOÃOTOTA
81 JOAQUIM BRITO
82 JONIVAL LUCAS JUNIOR
83 JORGE KHOURY
84 JOSÉ ALEKSANDRO
85 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
86 JOSÉ CARLOS COUTINHO
87 JOSÉ CARLOS ELIAS
88 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
89 JOSÉ CARLOS VIEIRA
90 JOSÉ CHAVES
91 JOSÉ (NDIO
92 JOSÉ LUIZ CLEROT
93 JOSÉ MILITÃO
94 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
95 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
96 JOSÉ THOMAZ NONO
97 JOSUÉ BENGTSON
98 JOVAIR ARANTES
99 JÚLIO DELGADO
100 JUQUINHA
101 LAIRE ROSADO
102 LÉO ALCANTARA
103 LIDIA QUINAN
104 LINCOLN PORTELA
105 LUIS BARBOSA
106 LUIZ ANTONIO FLEURY
107 LUIZ SÉRGIO
108 MARclO MATOS
109 MARCOS CINTRA
110 MARCOS ROLIM
111 MARCUS VICENTE
112 MARIA ABADIA
113 MARISA SERRANO
114 MENDES RIBEIRO FILHO
115 MIRIAM REIO
116 MOACIR MICHELETTO
117 MURILO DOMINGOS
118 MUSSA DEMES
119 NEIVAMOREIRA
120 NELSON MEURER
121 NELSON TRAD

PT
PMDB
PMDB
PT
PT
PDT
PPB
PT
PFL
PFL
PSL
PSB
PFL
PTB
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PDT
PFL
PTB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSL
PFL
PTB
PT
PT
PL
PT
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PDT
PMDB
PTB
PFL
PDT
PPB
PTB

MG
PI
MG
MG
SP
RJ
AC
AL
BA
BA
AC
MA
RJ
ES
PR
SC
PE
SP
PB
MG
PE
SP
AL
PA
GO
MG
GO
RN
CE
GO
MG
RR
SP
RJ
PR
SP
RS
ES
DF
MS
RS
RJ
PR
MT
PI
MA
PR
MS
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170 VIRGfLlO GUIMARÃES PT ~G
171 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
172 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
173 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
174 WELLlNGTON DIAS PT PI
175 WERNERWANDERER PFL PR
176 WILSON BRAGA PFL PB
177 XICO GRAZIANO PSDB SP
178 YVONILTON GONÇALVES PPB BA
179 ZAIRE REZENDE PMDB MG
180 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas que Não Conferem
1 ARNALDO FARIA DE sA PPB SP
2 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
3 DELFIM NETTO PPB SP
4 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
5 FERNANDO FERRO PT PE
6 FERNANDO GABEIRA PV RJ
7 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
8 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
9 GUSTAVO FRUET PMDB PR
10 JORGE COSTA PMDB PA
11 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
12 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
13 MAURO BENEVIDES PMDB CE
14 .NELSON MARCHEZAN PSDB RS
15 PAULO PAIM . PT RS
16 PEDRO EUG~NIO ~PS PE
17 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
18 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
19 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOSÉ MaTA PMDB CE
2 CARLOS MELLES PFL MG
3 CORNÉLlO RIBEIRO PDT RJ
4 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
5 JOSÉ MELO PFL AM
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Assinaturas Repetidas
1 ALMEIDA DE JESUS PL CE
2 ANTONIO JOSÉ MOTA PMDB CE
3 CAIO RIELA PTB RS

I

4 CARLOS MELLES' PFL MG
5 CARLOS SANTANA PT RJ
6 CELSO GIGLJO PTS SP
7 CHIQUINHO FEITOSA PSDB CE
8 CORIOLANO SALES PMDB BA
9 DARCI COELHO PFL TO
10 DE VELASCO PSL SP
11 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
12 EDMAR MOREIRA PPB MG
13 ENIO BACCI POT RS
14 GILBERTO KASSAB PFL SP
15 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
16 INALDO LEITÃO PSDB PB
17 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
18 JOÃO MAGNO PT MG
19 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL . PE
20 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
21 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
22 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
23 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
24 MUSSADEMES PFL PI

. 25 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
26 ROBERTO ARGENTA PHS RS
27 ROBERTO ARGENTA PHS RS
28 RODRIGO MAIA PTB RJ
29 ROLAND LAVIGNE PFL BA
30 VIRGILlO GUIMARÃES PT MG



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição dos Srs. Deputados Caio Rie
la e Outros, que "Inclui alfnea d no art. 146, 111, e item
Xno art. 170, e altera a alínea c do art. 150, VI, bem
como o art. 179, da Constituição Federal", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
-proposição de:

180 assinaturas confirmadas;
019 assinaturas não confirmadas;
005 deputados licenciados;
030 assinaturas repetidas;
nenhuma assinatura ilegível.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de

Souza, Chefe.

Junho de 2000

Ofício nº 144/00
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§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
Brasflia, 23 de junho de 2000' na vigência de intervenção federal, de estado de defe-

, sa o'u de estado de sitio.

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

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

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

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

11 - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legislati

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

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I ..., dispor sobre conflitos de competência, em
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios;

11 - regular as limitações constitucionais ao po
der de tributar;

111 - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem
como em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, ba
ses de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;



TfTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPfTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

'"§ 79 acrescentadopela Emenda Constitucional
nº3, de 17-3-1993.

Art. 170. A ordem econômica. fundada na valo
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

I - soberania nacional;
11 - propriedade privada;
111- função social da propriedade;

SEÇÃO li
Das Limitações do Poder de Tributar
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C) adequado tratamento tributário ao ato coope- des econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
rativo praticado pelas sociedades cooperativas. empreendimentos privados, ou em que haja contra-
.................................................................................... prestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo

usuário, nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem
imóvel.

§ 49 As vedações expressas no inciso VI, alí
neas b, c, compreendem somente o patrimônio, a
renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 59 A lei determinará medidas para que os con
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 69 Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 29 , XII, g.

"'§ 6º com redação dada pela Emenda Constitu
cional n!!a, de 17-3-1993.

§ 79 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável
pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegu
rada a imediata e preferencial restituição da quan
tia paga, caso não se realize o fato gerador presu
mido.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1- exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

11- instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proi
bida qualquer distinção em razão de ocupação pro
fissional ou função por eles exercida, independente
mente da denominação jurídica dos rendimentos, títu
los ou direitos;

11I - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes

do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V- estabelecer limitações ao tráfego de pesso

as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utilização de vias conservadas pelo Poder PÚ
blico;

VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos

. políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de edu
cação e de assistên-cia social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.

§ 12 A vedação do inciso 11I, b, não se aplica
aos impostos previstos nos artigos 153, I, 11, IV e V, e
154,11.

§ 22 A vedação do inciso VI, a, é extensiva às au
tarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à ren
da e aos serviços, vinculados a suas finalidades es
senciais ou às delas decorrentes.

§ 32 As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos
serviços, relacionados com exploração de ativida-
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IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e

sociais;
VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração
no País.

"'Inciso IX com redação dada pela Emenda
Constitucional n9 6, de 15-8-1995.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, inde
pendentemente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei.

Art. 171. (Revogado pela Emenda Constitucio
nal n!l6, de 15-8-1995).

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios dispensarão às microem
presas e às empresas de pequeno porte, assim de
finidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, vi
sando a incentivá-Ias pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciá
rias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 266, DE 2000

(Do Sr. Wilson Santos e outros)

Modifica os artigos 144 e 159 da
Constituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 218, de 1995).

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

Art. 1º Acrescenta inciso ao caput do art. 144
da Constituição Federal, criando as polícias munici
pais, e altera a redação do § 8º do mesmo artigo.

"Art. 144 .

VI - Polícia Municipal.
§ 8º As guardas municipais, que pode

rão ser constituídas pelos Municípios, além
de se destinarem à proteção de seus bens,
serviços e instalações, terão atribuições pró
prias de forças locais de segurança pública,
conforme dispuser a lei." (NR)

Art. 2º O inciso I do artigo 159 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

I - do produto da arrecadaçâo dos im
postos sobre a renda e proventos de qual
quer natureza e sobre produtos industriali
zados, quarenta e oito por cento da seguin
te forma:

a) ' ..
·......··..·.... ·......·....·......·..···· ....c· ..·..·...... ··
d) um por cento aos munic,pios com

mais de cem mil habitantes para manuten
ção das polrcias.

Justificação

o advento da Constituição de 1988, o alto índi
ce de criminalidade e a incapacidade do Estado em
enfrentar uma gama de problemas que aumentam
cotidianamente fe~ ressurgir nas grandes cidades
brasileiras a Guarda ou a Polícia Municipal.

Transformando-se em pólo de desenvolvimen
to, as cidades de médio porte atraem, também, jun
to com progresso, o crucial problema da violência e
do crime que só poderá ser enfrentado produzindo
resultados satisfatórios, com a criação de sua polr
cia Municipal, no sentido de colaborar e somar com
os outros órgãos de segurança pública visando
atender os anseios de sua comunidade, respeitan
do-se os limites e competências constitucionais e le
gais de cada um.

Por que criar Polícias Municipais? Simples
mente, porque é no Município onde as pessoas nas
cem, criam-se, desenvolvem suas atividades du
rante a vida inteira. É no Município onde a imensa
maioria dos problemas sociais se manifesta, sendo
o lugar em que o Poder Público deve centralizar a
melhor prestação de serviço à comunidade como
um todo e a cada indivíduo.

Destarte, como não se pode viver sem seguran
ça - para o trabalho, a escola, o lazer e tantas outras



Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. 
Deputado Wilson Santos.

34296 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

ocupações individuais e coletivas - uma pergunta se Ora, estatal é o gênero para tudo o que é públi-
faz oportuna: é correto que os Municípios, com sua co - da União, do Estado ou do Município. Mesmo
enorme gama de responsabilidades e com sua inegá- porque o Município, hoje, é integrante do sistema fe-
vel influência política, não possam incrementar um derativo. Observe que a "República Federativa do
bom sistema de policiamento preventivo, por suas Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
Polícias Municipais, atendendo aos reclames de seus e Municípios e do Disfrito Federal, constitui-se em
munícipes? Estado de Direito Democrático" (Constituição

Quem se predispuser a um estudo sério, sem Federal, artigo 1º).
preconceito ou corporativismo, verificará que a Polí- Antes de tudo, deve-se fazer um registro his-
cia, desde sua origem etimológica grega, passando tórico: coube ao ex-presidente Jânio Quadros a ini-
por sua atuação na antigüidade egípcia e o seu em- ciativa, contrariando vozes de outras corporações
prego na velha Roma, está diretamente ligada às ci- fardadas, de criar a Guarda Civil Metropolitana de
dades, tendo o policiamento municipal a participação São Paulo, pela Lei Municipal nº 10.115/1986, nos
direta dos vereadores e dos prefeitos, conhecedores moldes da antiga Guarda Civil extinta pela revolu-
do que seja mais útil e necessário à comunidade 10- ção. ,--

cal. Assim, quase 20 anos depois de extintas as
Dando-se um breve salto na história, chegan- Guardas Civis, e a militarização de seus integran-

do-se a datas mais recentes, descobre-se que foram tes, chegou-se à redemocratização do Brasil, e os
os problemas da falta de segurança na cidade de São Constituintes de 1988, então, fizeram incluir, no ca-
Paulo que levaram o Governo Campos Sales a criar, pítulo "Da Segurança Pública" (art. 144 da Lei mai-
com a Lei nº 2.142, a 22 de outubro de 1926, a Guar- or), o parágrafo 8º, dizendo "os Municípios poderão
da Civil, nos moldes da antiga polícia de Londres, un'i- constituir guardas municipais destinadas à prote-
formizada, hierarquizada, mas tipicamente civil, para ção de seus bens, serviços e instalações, conforme
o patrulhamento das ruas e o trato com o público. dispuser a Lei". Guarde-se este final "conforme dis-
Aprovada na capital, passou a ser sinônimo de pro- puser a lei".
gresso para qualquer cidade do interior o fato de con- O advento do Código de Trânsito Brasileiro,
tar com unidade da Guarda Civil. Assim ela serviu de aprovado pela Lei Federal nº 9.503 de 23-9-97 em
padrão para outras capitais brasileiras e até para al- seus artigos 8º, artigo 24, VI, e artigo 28, § 4º, é de
guns países da América Latina. uma clareza feérica ao dispor sobre a competência

Com a extinção das Guardas Civis, em 1969, do Município e dos Agentes da Autoridade de
e a transformação de seus integrantes em policiais Trânsito.
militares, destruindo-se uma filosofia de policia- Para embasar mais ainda a competência da Guar-
menta preventivo que deu certo, é triste verificar da Municipal, basta recorrer ainda ao artigo 301 do Códi-
pessoas que ainda desconhecem a origem e a im- go de Processo Penal, que diz "qualquer do povo poderá
portância de uma Guarda Civil uniformizada, disci- e as autoridades deverão prender em flagrante..:'.
plinada e de carreira única, preparada unicamente
para o policiamento preventivo das ruas, do trânsi- Já foi um progresso. Como não é defeso ou
to, das escolas, dos estádios, das repartições pú- vedado ao Município o poder de polícia (que não é
blicas, dos locais de lazer e, principalmente, com a um poder "da Polícia Militar", nem da "Polícia Ci-
formação para se identificar com o povo a que ser- vil", mas um poder estatal, faculdade da Adminis-
via, tendo uma especial simpatia pelas crianças. tração Pública - federal, estadual ou municipal 

que se exerce por intermédio de agentes do poder
De acordo com a Constituição Federal, no seu público, em matérias que sejam próprias, nos pa-

artigo 144, "a segurança pública é dever do Estado, râmetros da Lei), logo se vê que as autoridades
direito e responsabilidade de todos (...)". E, claro a se- municipais, no interesse soberano da coletividade
gurança se realiza por intermédio de vários órgão.s Uá que o fim do serviço público é realizar o bem
policiais. Essa polfeia pode ser federal, estadual ou coletivo), não estão impedidas de utilizar as GM
municipal. O que não pode hav~r é polícia particular, na colaboração com a segurança pública, particu-
que seria a reunião de jagunços a serviço deste ou larmente ante a deficiência do ó~o preventi-
daquele chefete ou de seu grupo, sempre contra os vo-ostensivo do Estado.
cidadãos de bem, em afronta ao Direito. Aliás, já ensi-
nava o grande jurista Pontes de Miranda: "Policiar é
ato estatal".
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Confirmadas 171
Nao Conferem 024
Licenciados 009
Repetidas 006
lIegfveis 000
Retiradas 000

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: wn..SON SANTOS E OUTROS

Data de Apresentação: 21/06/00

Ementa: Modifica os artigos 144 e 159 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM "'ó

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AGNALDO MUNIZ PPS RO
2 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
3 ALCEU COLLARES PDT RS
4 ALMIRSA PPB RR
5 ANA CATARINA PMDB RN
6 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
8 ANTONIO DO VALLE PMOB MG
9 ANTONIO GERALDO PFL PE
10 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA
11 ARACELY DE PAULA PFL MG
12 ARMANDO ABILlO PMDB PB
13 ARNON BEZERRA PSDB CE
14 AROLDE DE OLIVEIRA PFL RJ
15 B.sA PSDB PI
16 BEN-HUR FERREIRA PT MS
17 BISPO RODRIGUES PL RJ
18 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG
19 CARLOS DUNGA PMDB PB
20 CElCITA PINHEIRO PFL MT
21 CELSO GIGLlO PTB SP
22 CELSOJACOB PDT RJ
23 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
24 CHICO DA PRINCESA PSOB-- PR
25 CIRO NOGUEIRA PFL PI
26 CORIOLANO SALES PMDB BA
27 CORONEL GARCIA PSDB RJ
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28 COSTA FERREIRA PFL MA
29 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
30 DANILO DE CASTRO PSDB MG
31 DE VELASCO PSL SP
32 DELFIM NETTO PPB SP
33 DINO FERNANDES PSDB RJ
34 DR. EVILÁSIO PSB SP
35 DUILlO PISANESCHI PTB SP
36 EBERSILVA PDT RJ
37 EDINHO ARAÚJO PPS SP
38 EDUARDO BARBOSA PSDB MG-
39 EDUARDO PAES PTB RJ
40 EDUARDO SEABRA PTB AP
41 ENIOBACCI PDT RS
42 ESTHER GROSSI PT RS
43 EULER MORAIS PMDB GO
44 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
45 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
46 FÉLIX MENDONÇA 'PTB BA
47 FERNANDO CORUJA PDT SC
48 FERNANDO DINIZ PMDB MG
49 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
50 FETTER JÚNIOR PPB RS
51 FRANCISCO GARCIA PFL AM
52 GERALDO MAGELA PT DF
53 GERSON PERES PPB PA
54 GERVASIO SILVA PFL SC
55 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
66 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
57 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
58 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
59 HAROLDO LIMA PCdoB BA
60 HUGOBIEHL PPB se
61 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
62 IÉDIOROSA PMDB RJ
63 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL Ae
64 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
65 INALDO LEITÃO PSDB PB
66 JAIME MARTINS PFL MG
67 JAQUES WAGNER PT BA
68 JOÃO CALDAS PL AL
69 JOÃOCOLAÇO PMDB PE
70 JOÃO COSER PT ES
71 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
72 JOÃO MAGALHÃES PMDS MG
73 JOÃO MENDES PMDB RJ
74 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
75 JONIVAL LUCAS JUNIOR PFL BA
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76 JORGE KHOURY
77 JORGE PINHEIRO
78 JOS~ALEKSANORO
79 JOS~BORBA
80 JOS~ CARLOS ELIAS
81 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
82 JOSÉ CARLOS VIEIRA
83 JOSÉ INOIO
84 JOSÉ L1NHARES
85 JOS~MACHADO
86 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
87 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
88 JOSÉ THOMAZ NONO
89 LAEL VARELLA
90 LAIRE ROSADO
91 L1DIA QUINAN
92 L1NCOLN PORTELA
93 LUIS CARLOS HEINZE
94 LUIZ ANTONIO FLEURY
95 LUIZ CARLOS HAULY
96 LUIZ DANTAS
97 LUIZ FERNANDO
98 LUIZ MAINARDI
99 MARCIO MATOS
100 MARCONDES GADELHA
101 MARCOS DE JESUS
102 MARIA ABADIA
103 MARINHA RAUPP
104 MARIO DE OLIVEIRA
105 MARIO NEGROMONTE
106 MENDES RIBEIRO FILHO
107 MILTON MONTI
108 MIRIAM REIO
109 MOACIR MICHELEnO
110 MORONI TORGAN
111 MÚRILO DOMINGOS
112 MUSSA DEMES
113 NELSON MARQUEZELLI
114 NELSON MEURER
115 NELSON OTOCH
116 NELSON PROENÇA
117 NILSON PINTO
118 ODfuo BALBINOTTI
119 OSMANIO PEREIRA
120 OSMAR SERRAGLlO
121 OSVALDO REIS
122 PAES LANDIM
123 PAULO BALTAZAR

PFL
PMDB
PSL
PMDB
PTB
PTB
PFL
PMDB
PPB
PT
PFl
PDT
PFL
PFl
PMDB
PSDB
PSl
PPB
PTB
PSDB
PST
PPB
PT
PT
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
por
PMDB
PFl
PTB
PFl
PTB
PPB
PSOB
PMOB
PSOB
PSOB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PSB

BA
DF
AC
PR
ES
PR
SC
SP
CE
SP
PE
SP
AL
MG
RN
GO
MG
RS
SP
PR
Al
AM
RS
PR
PB
PE
DF
RO
MG
BA
RS
SP
RJ
PR
CE
MT
PI
SP
PR
CE
RS
PA
PRo
MG
PR
TO
PI
RJ
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124 PAULO BRAGA
125 PAULO FEIJO
126 PAULO KOBAYASHI
127 PAULO LIMA
128 PAULO OCTÁVIO
129 PAULO PAIM
130 PEDRO BITTENCOURT
131 PEDRO CHAVES
132 PEDRO VALADARES
133 PHILEMON RODRIGUES
134 POMPEO DE MATTOS
135 RAFAEL GUERRA
136 RENATO VIANNA
137 RICARDO BARROS
138 ROBÉRIO ARAÚJO
139 ROBERTO BRANT
140 ROBERTO JEFFERSON
141 ROBERTO PESSOA
142 RONALDO CAIADO
í43 RONALDO VASCONCELLOS
144 RUBEM MEDINA
145 RUBENS BUENO
146 RUBENS FURlAN
147 SALATIEL CARVALHO
148 SALVADOR ZIMBALDI
149 SÉRGIO BARCELLOS
150 SÉRGIO CARVALHO
151 SÉRGIO NOVAIS
152 SÉRGIO REIS
153 SILAS BRASILEIRO
154 SILAS CÂMARA
155 SILVIO TORRES
156 SIMÃO SESSIM
157 UOSON BANDEIRA
158 URSICINO QUEIROZ
159 VICENTE ARRUDA
160 VILMAR ROCHA
161 VIRGIUO GUIMARÃES
162 VIVALDO BARBOSA
163 WAGNER SALUSTIANO
164 WALFRIDO MARES GUIA
165 WANDERLEY MARTINS
166 WERNER WANDERER
167 XICO GRAZIANO
168 YEDA CRUSIUS
169 YVONILTON GONÇALVES
170 ZAIRE REZENDE
171 ZÉ GOMES DA ROCHA

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

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

BA
RJ
SP
SP
DF
RS
SC
GO
SE
MG
RS
MG
SC
PR
RR
MG
RJ
CE
GO
MG
RJ
PR
SP
PE
SP
AP
RO
CE
SE
MG
AM
SP
RJ
TO
BA
CE
GO
MG
RJ
SP
MG
RJ
PR
SP
RS
BA
MG
GO
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Assinaturas que Não Conferem
1 ALEX CANZIANI PSDB PR
2 AYRTONXER~ PPS RJ
3 CARLOS BATATA PSDB PE
4 CARLOS SANTANA PT RJ
5 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
6 OR. HELENO PSDB RJ
7 EUR(PEDES MIRANDA PDT RO
8 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
9 FERNANDO GABEIRA PV RJ
10 GUSTAVO FRUET PMDB PR
11 JOÃO FASSARElbA PT MG
12 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
13 JORGE COSTA PMDB PA
14 José MILITÃO PSOB MG
15 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
16 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
17 NILTON CAPIXABA PTB RO
18 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
19 REMI TRINTA PST MA
20 RICARDO IZAR PMDB SP
21 RODRIGO MAIA PTB RJ
22 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
23 UBIRATAN AGUIAR PSDB CE
24 ZEZé PERRELLA PFL MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ALMEIDA DE JESUS PL CE
3 CABO JÚLIO PL MG
4 CAIO RIELA PTB RS
5 JOÃO MAGNO PT MG
6 LUIZ RIBEIRO PSOB RJ
7 PEDRO WILSON PT GO
8 WELlNTON FAGUNOES PSDB MT
9 WILSON SANTOS PMOB MT

Assinaturas Repetidas
1 CIRO NOGUEIRA PFL PI
2 EBERSILVA POT RJ
3 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
4 RUBENS BUENO PPS PR
5 RUBENS FURLAN PPS SP
6 SILAS BRASILEIRO PMOB MG
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Ofício nº 153/00

Brasília, 6 de julho de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição dos Srs. Deputados Wilson
Santos e Outros, que "Modifica so arts. 144 e 159 da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
024 assinaturas não confirmadas;
009 deputados licenciados;
006 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

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

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

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

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

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

-- '1,-.I'TTTTI -.-••••••••••••••••••••••••••••-••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

11 - do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legislati
vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

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

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

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

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

I - a forma federativa de Estado;
/I - o voto direto, secreto, universal e periódico;
/11- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda

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

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

CAPíTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144.A segurança pública, deverdo Estado, di
reito e responsabilidade de todo,s, é exercida para a pre
servação da ordem pública e da incolumidade das pes
soas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
11 - polícia rodoviária federal;
111 - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros mi

litares.



SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

CAPITULO I
Do Sistema Tributário Nacional

TITULO VI
Da Tributação e do Orçamento

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tr,ibutárias

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos so
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

1- impostos;
11- taxas, em razão do exercício do poder de po

lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

111 - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 12 Sempre que possível, os impostos terão ca
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacida
de econômica do contribuinte, facultado à administra
ção tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir os seguintes tribu
tos:
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§ 1º A polícia federal, instituída por lei como ór- § 8º Os Municípios poderão constituir guardas
gão permanente, organizado e mantido pela União e municipais destinadas à proteção de seus bens, ser-
estruturado em carreira, destina-se a: viços e instalações, conforme dispuser a lei.

*§ 1B com redação dada pela Emenda Constitu- § 9º A remuneração dos servidores policiais in-
cional nB 19, de 4-6-1998. tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será

1-apurar infrações penais contra a ordem políti- fixada na forma do § 4º do art. 39.
ca e social ou em detrimento de bens, serviços e ir:lte- *§ 9B acrescido pela Emenda Constitucional
resses da União ou de suas entidades autárquicas e nB 19, de 4-6-1998.
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou interna
cional e exija repressão uniforme, segundo se dispu
serem lei;

11- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;

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

*Inciso 111 com redação dada pela Emenda
Constitucional nB 19, de 4-6-1998

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.

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

*§ 2B com redação dada pela Emenda Constitu
cional nB 19, de 4-6-1998

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

*§ 3B com redação dada pela Emenda Constitu
cional nB 19, de 4-6-1998

§ 42 Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polfcia de carreira, incumbem, ressalvada a compe
tência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º Às policias militares cabem a polícia osten
siva e a preservação da ordem pública; aos corpos
de bombeiros militares, além das atribuições defini
das em lei, incumbe a execução de atividades de de
fesa civil.

§ 62 As policias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, su
bordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funciona
mento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.



Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

LEI N!! 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CAPrTULO 11
Do Sistema Nacional de Transito

SEÇÃO"
Da Composição e da Competência
do Sistema Nacional de Trânsito
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b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento Art. 24 Compete aos órgãos e entidades execu-
ao Fundo de Participação dos Municípios; tivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua cir-

c) três por cento, para aplicação em programas de cunscrição:
financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nor- 1- cumprir e fazer cumprir a legislação e as nor-
deste e Centro-Oeste, através de suas instituições finan- mas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
ceiras de caráter regional, de acordo com os planos regi- 1/ - planejar, projetar, regulamentar e operar o
onais de desenvolvimento, ficando assegurada ao se- trâlJ~ito de veículos, de pedestres e de animais, e pro-
mi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados mover o desenvolvimento da circulação e da seguran-
à região, na forma que a lei estabelecer; ça de ciclistas;

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre 11I - implantar, manter e operar o sistema de si-
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e nalização, os dispositivos e os equipamentos de con-
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das trole viário;
respectivas exportações de produtos industrializados. IV - coletar dados estatísticos e elaborar estu-

§ 1!! Para efeito de cálculo da entrega a ser dos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, ex- V - estabelecer, em conjunto com os órgàos de
cluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de policia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o poli-
renda e proventos de qualquer natureza pertencente ciamento ostensivo de trânsito;
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, VI- executar a fiscalização de trânsito, autuar e
nos termos do disposto nos art. 157, I, e 158, I. aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infra-

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser ções de circulação, estacionamento e parada previs-
destinada parcela superior a vinte por cento do mon- tas neste Código, no exercício regular do Poder de
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual Polícia de Trânsito;
excedente ser distribuído entre os demais participan- VII - aplicar as penalidades de advertência por
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha escrito e multa, por infrações de circulação, estacio-
nele estabelecido. namento e parada previstas neste Código, notificando

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Mu- os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que re- VIJI - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades
ceberem nos termos do inciso li, observados os crité- e medidas administrativas cabiveis relativas a mfra-
rios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 11. ções por excesso de peso, dimensões e lotação dos

veículos, bem como notificar e arrecadar as multas
que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida
no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando
as multas nele previstas;

X- implantar, manter e operar sistema de esta
cionamento rotativo pago nas vias,

XI - arrecadar valores provenientes de estada e
remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos
de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XII - credenciar os serviços de escolta, fiscali
zar e adotar medidas de segurança relativas aos ser
viços de remoção de veículos, escolta e transporte de
carga indivisível;

XJIJ - integrar-se a outros órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecada
ção e compensação de multas impostas na área de
sua competência, com vistas à unificação do licencia
mento, à simplificação e à celeridade das transferên
cias de veículos e de prontuários dos condutores de
uma para outra unidade da Federação;

Art. 8 Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios organizarão os respectivos órgãos e entidades
executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabe
lecendo os limites circunscricionais de suas atuações.
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XIV - implantar as medidas da Política Nacional
de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XV - promover e participar de projetos e progra
mas de educação e segurança de trânsito de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Contran;

XVI - planejar e implantar medidas para redu
ção da circulação de veículos e reorientação do,~ráfe

go, com o objetivo de diminuir a emissão global de po
luentes;

XVII - registrar e licenciar, na forma da legisla
ção, ciclomotores, veículos de tração e propulsão hu
mana e de tração animal, fiscalizando, autuando, apli
cando penalidades e arrecadando multas decorren
tes de infrações;

XVIII- conceder autorização para conduzir veí
culos de propulsão humana e de tração animal;

XIX - articular-se com os demais órgãos do Sis
tema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordena
ção do respectivo Cetran;

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes
e ruído produzidos pelos veículos automotores ou
pela sua carga, de acordo com o estabelecido no
art. 66, além de dar apoio às ações especificas de ór
gão ambiental local, quando solicitado;

XXI- vistoriar veículos que necessitem de auto
rização especial para transitar e estabelecer os requi
sitos técnicos a serem observados para a circulação
desses veículos.

§ 1li As competências relativas a órgão ou enti
dade municipal serão exercidas no Distrito Federal
por seu órgão ou entidade executivos de trânsito.

§ 2º Para exercer as competências estabeleci
das neste artigo, os Municípios deverão integrar-se
ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto
no art. 333 deste Código.

CAPíTULO 111
Das Normas Gerais de Circulação e Conduta

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

DECRETO-LEI N23.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

LIVRai
Do Processo Em Geral

TíTULO IX
Da Prisão E Da Liberdade Provisória

CAPíTULO 11
Da Prisão em Flagrante

Art. 301 . Qualquer do povo poderá e as autori
dades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito.

LEI N2 10.115, DE 15 DE SETEMBRO DE 1986

Cria a Guarda Civil Metropolitana, e
dá outras providências.

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município dc
São Paulo, usando das atribuições que lhe são cor.fe
ridas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão
dc 4 de setembvo de 1986, decretou e eu promulgo a
seguinte lei:

Art. 1º Fica criada, junto à Secretaria Municipal
de Defesa Social, a Guarda Civil Metropolitana,
corporação uniformizada e armada, à qual caberá a
vigilância dos próprios municipais e a colahoraçno
na segurança pública, na forma da lei.

Parágrafo único. A colaboração na segurança
pública, na qual se inseve a competência para o
policiamento e fiscalizacão do trânsito. será exercida
mediante convênio com a Polícia Estadual.

Art. 2º No plano de sua estrutura orgânica e or
çamentária, a Guada Civil Metropolitana integra a Se
cretaria Municipal de Defesa Social.

Art. 3º A Guarda Civil Metropolitana terá
quadro, hieraquia e funções estabelecidos por lei,
fixado seu efetivo nu limite máximo de 5.000 (cinco
mil) componentes, entre homens e mulheres.

Parágrafo único. O Regulamento da Guarda
Civil Nietropohtuno sem estabelecido mediante
decreto do Executivo.

Art. 4º A Coordenadoria da Guarda Civil
Metropolitana será exercida por designação do
Prefeito, podendo recair a escolha sobre Oficial Su
perior das Forças Armadas ou da Polícia Estadual,
obedecidos os regulamentos próprios.



VIII - fazer, na circunscrição do pleito, a
partir do sexto mês que o antecede, até a pos
se dos eleitos, revisão geral da remuneração
dos servidores públicos que exceda a perda
da recomposição da perda do seu poder aqui
sitivo nos doze meses anteriores. (NR)

§ 72 As condutas enumeradas nos inci
sos do caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa a que se refere o
art. 11, inciso I, da Lei n2 8.429, de 2 de ju
nho de 1992, e sujeitam-se ao processo e
às cominações previstas naquele diploma
legaL" (NR)

PROJETO DE LEI NII 3.244, DE 2000
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Dá nova redação ao inciso VIII e ao
§ 711 do art. 73 da Lei nll 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que "estabelece nor·
mas para as eleições".

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24,11).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O inciso VIII e o § 72 do art. 73 da Lei

n2 9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 73 ..
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Art. 5º Até O advento da lei referida no artigo Art. 3º A superintendência da Guarda Civil com-
5º, aplicar-se-á aos servidores da Guarda Civil pete ao Chefe de Polrcia.
Metr0p.0litana o regime jurídico previsto na Lei n2 Art. 4º O pessoal a que se refere o art. 111 será
9.160 (1), de 3 de dezembro de 1960. de livre nomeação do Chefe de Polícia.

Art. 69 A Guarda Civil Metropolitana fornecerá Parágrafo único. Serão considerados de camis-
as efetivos funcionais para o cumprimento de ações são os cargos de diretores de serviços, chefes de co-
de vigilância dos próprios municipais mediante mUr.licações e instrutor.
requisição das Secretarias Municipais e órgãos Art. 511 O Poder Executivo poderá, se assim o
equiparados, inclusive da Administração Indireta, exigir o serviço público, organizar seções da Guarda
conforme vier a ser definido no regulamento referido Civil, destinadas ao policiamento das cidades de mais
no parágrafo único do artigo 3º. de 30.000 habitantes.

Art. 72 As despesas decorrentes da execucão Art. 611 Os vencimentos do pessoal da Guarda
desta Lei correrão por conta das dotações orçamen- Civil serão os da tabela anexa, sendo dois terços de
tárias próprias, suplementadas se necessário. ordenado e um terço de gratificação.

Art. 62 Esta lei entrará em vigor na data de sua Art. 72 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
publicação, revogadas as disposições em contrário. os créditos necessários para a execução desta lei,

LEI Nl! 2.141, DE 22 DE OUTUBRO DE 1926 que entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. BIl Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado de São Paulo, 22

de outubro de 1926. - CARLOS DE CAMPOS 
Bento Bueno.

Cria a Guarda Civil da Capital.

O doutor Carlos de Campos, Presidente do
Estado de São Paulo,

Faço saber que o Congresso Legislativo decre
tou e eu promulgo a lei seguinte:

Art. 19 Fica criada a Guarda Civil, como auxiliar
da Força Pública, mas sem caráter militar, com a se
guinte organização:

a) um diretor do policiamento;
b) um diretordo serviço de veículos, divertimen

tos públicos, transporte e comunicações;
c) um secretário;
d) um chefe de serviço de comunicações tele-

gráficas e telefônicas;
e) um instrutor;
f) um encarregado do material;
g) um primeiro escriturário;
h) dois segundos escriturários;
i) três terceiros escriturários;
J) quarenta inspetores;
k) sessenta subinspectores;
I) trezentos guardas de 1li classe;
m) trezentos guardas de 211 classe;
n) trezentos guardas de 311 classe.
Art. 2º A Guarda Civil é destinada à vigilância

e policiamento da Capital, à"inspeção e fiscaliza
ção, da circulação de veículos e pedestres e das so
lenidades, festejos e divertimentos públicos, incum
bindo-lhes também os serviços de transportes poli
ciais e comunicações por meio do telégrafo e telefo
ne da polrcia.



DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES
PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, ser
vidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido polftico ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, ressalvada a realização de conven
ção partidária;

11 - usar materiais ou serviços, custeados pelos
Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas
dos órgãos que integram;

111 - ceder servidor público ou empregado da
administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus servi·
ços, para comitês de campanha eleitoral de candida
to, partido político ou coligação, dUfante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado
estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor
de candidato, partido político ou coligação, de distri
buição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

Justificação

Objetiva o projeto de lei, que ora apresentamos
à consideração dos nossos Pares, aperfeiçoar a Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das ~Iei

ções), propon~o nova redação ao inciso VIII e ao1g'7º
do seu art. 73.
. , Com' efeito, a atual redação do inciso VIII do

art'. 73 da Lei nº 9.504/97 é tortuosa e de difícil inter
pretação. Ali se proíbe a "revisão geral da remunera
ção dos servidores públicos que exceda a recomposi
ção da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano
da eleição, a partir do início do prazo estabelecido 'no
art. 7º' desta Lei e até a posse dos eleitos".

'A remissão ao art. 7º é inteiramente equivocada,
uma vez que esse dispositivo não se refere a
qualquer prazo. Se aplicado o prazo previsto no § 1º
do art. 7º (que parece corresponder à intenção do le
gislador), a vedação se iniciará no começo de abril do
ano da eleição (cento e oitenta dias antes do pleito).

Resta, assim, evidente a inadequação do dispo
sitivo, pois não se pode conceber revisão geral consi
derando-se apenas os últimos três meses para efeito
de apuração.do índice a ser aplicado.

Desse modo, o que se deseja é que se explicite
que a vedação da revisão geral da remuneração dos
servidores incide nos seis meses que antecedem a
eleição, até a posse dos eleitos, e que o índice admis
sível corresponda às perdas dos doze últimos meses.

Impende, ainda, alterar o § 7º do mesmo artigo, em
virtude de apresentar redação defeituosa e incompleta.

Neste sentido, propõe-se, na redação alvitrada,
que as condutas enumeradas nos incisos do caput
do artigo, além de caracterizar atos de improbidade
administrativa, na forma da Lei nº 8.429, de 1992, su
jeitam-se ao processo e às cominações ali previstas.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio
dos nossos Pares no Congresso Nacional para a
aprovação do presente projeto de lei, na certeza de
que se está contribuindo para o aperfeiçoamento da
legislação eleitoral.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Deputado Osmar Serraglio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -

. CeDI

LEI N!! 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua DAS CONVENÇÕES PARA A
publicação. ESCOLHA DE CANDIDATOS

Art. 7º. As nQrmas para a escolha e substituição
dos candidatos e para a formação de coligações se
rão estabelecidas no estatuto do partido, observadas
as disposições desta lei.

§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao
órgão de direção nacional do partido estabelecer as
normas a que se refere este artigo, publicando-as no
Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes
das eleições.

§ 2º Se a convenção partidária de nfvel inferior
se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretri
zes legitimamente estabelecidas pela convenção na
cional, os órgãos superiores do partido poderão, nos
termos do respectivo estatuto, anular a deliberação e
os atos dela decorrentes.

§ 3º Se, da anulação de que trata o parágrafo
anterior, surgir necessidade de registro de novos can
didatos, observar-se-ão, para os respectivos reque
rimentos, os prazos constantes dos §§ 1º e 3º do
art. 13.
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V - nomear, contratar ou de qualquer forma admi· VIII- fazer, na circunscrição do pleito, revisão ge-
tir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar ral da remuneração dos servidores públicos que exceda
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, longo do ano da eleição, a partir do início do prazo esta-
transferir ou exonerar servidor público, na circunscri- belecido no art. 79 desta lei e até a posse dos eleitos.
ção do pleito, nos três meses que o antecedem e até a § 19 Reputa-se agente público, para os efeitos
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno di- deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
reito, ressalvados: ou'sem remuneração, por eleição, nomeação, de-

a) a nomeação ou exoneração de cargos em co· signação, contratação ou qualquer outrª- forma de in-
missão e designação ou disJ'}ensade funções de con- vestidura ou vínculo, mandáto, cargo, emprego ou
fiança; função nos órgãos ou entidades da administração pú-

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, blica direta, indireta, ou fundacional.
do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de § 29 A vedação do inciso I do caput não se apli-
Contas e dos órgãos da Presidência da República; ca ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo

c) a nomeação dos aprovados em concursos Presidente da República, obedecido o disposto no
públicos homologados até o início daquele prazo; art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos

d) a nomeação ou contratação necessária à ins- a ~eeleição de Preside.nte e Vice-Presidente da Repú-
talação ou ao funcionamento inadiável de serviços bl~ca: Governador e V~ce-G~vernado~ de Estado e d~
públicos essenciais, com prévia e expressa autoriza- D~stn,to Fe~~r~l, Prefeito ~ Vlc:-Prefelto, de suas resl-
ção do Chefe do Poder Executivo' denclas ofiCiaIS para reallzaçao de contatos, encon-

A , _'. • " • tros e reuniões pertinentes à própria campanha, des-
e) a.tr~~sf~r~ncla ou remoça0 e~ offl~~~ de mlll- de que não tenham caráter de ato público.

tares, poliCiaiS CIVIS e de agentes penltenclanos; § 30 A d - d' , VI d t líVI A • • - s ve açoes o IncIso o capu ,a neas
- n~s tres mese~ q~e antec~d.em o pleito. b e c aplicam-se apenas aos agentes públicos das

~~ realizar transferencla ~~I~ntana de recursos esferas administrativas cujos cargos estejam em dis-
da Unla~ a~s Estados e MUnICIPIOS, e dos Esta~o~ puta na eleição.
aos MUnicípiOS, sob pena de nU,lIdade de plen~ dlre~- § 49 O descumprimento do disposto neste artigo
to, r:ssalvados os r~cursos destinados ~ cumpnr obn- acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
gaç~o formal preexistente para execuçao de o~ra ou quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa
serviço e~ andamento e c~m cr~nograma pre!lx~do, no valor de cinco a cem mil UFIR.
e os destinados a atender sltuaçoes de emergencla e o . '
de calamidade pública' § 5- Nos casos de descumpnmento do disposto

_ ' nos incisos I, 11, 111, IV e VI do caput, sem prejuízo do
, b) com texcheçao da propa~anda de proddutos

t
e disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficia-

serviços que en am concorrencla no merca o, au 0- d ' bl' - f' , ". -
, bl" 'd d ' t't' IdtO,agente pu ICO ou nao, Icara sUjeito a cassaçao

nzar pu ICI a e ms I uClona os a os, programas, do registr d d' I
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos fe- * ~ ou o Ip 0'2"a. , o

derais, estaduais ou municipais, ou das respectivas § 5- com redaçao dada pela LeI n- 9.840, de
entidades da administração indireta, salvo em caso 28-9-1999
de grave e urgente necessidade pública, assim reco- § 69 As multas de que trata este artigo serão du-
nhecida pela Justiça Eleitoral; plicadas a cada reincidência.

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e § 79 As condutas enumeradas no caput caracte-
televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quan- rizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a
do, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria que se refere o art. 11, inciso I, da Lei n9 8.429, de 2
urgente, relevante e característica das funções de go- de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições da-
vemo; quele diploma legal, em especial às cominações do

VII- realizar, em ano de eleição, antes do prazo art. 12, inciso 111.
fixado no inciso anterior, despesas com publicidade § 89 Aplicam-se as sanções do § 49 aos agentes
dos órgãos públicos federais, estaduais ou munici- públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos
pais, ou das respectivas entidades da administração partidos, coligações e candidatos que delas se bene-
indireta, que excedam a média dos gastos nos três úl- ficiarem.
timos anos que antecedem o pleito ou do último ano § 99 Na distribuição dos recursos do Fundo Par-
imediatamente anterior à eleição. tidário (Lei n9 9.096, de 19 de setembro de 1995) ori·
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undos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser Estado do Espírito Santo, e dá outras
excJurdos os partidos beneficiados pelos atos que ori- providências.
ginaram as multas. (Às Comissões de Economia, Indústria
.................................................................................... e Comércio; de Desenvolvimento Urbano e
..... Interior; de Finanças e Tributação; e de

Constituição e Justiça e de Redação (art.
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 54) - art. 24,11).

Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos Agentes Públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de man
dato, cargo, emprego ou função na Admi
nistração Pública Direta, Indireta ou Fun
dacional, e dá outras providências

CAPfTULO 11
Dos Atos de Improbidade Administrativa

SEÇÃO 111
Dos atos de improbidade administrativa

que atentam contra os princípios
da Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administra
tiva que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deve
res de honestidade, imparcialidade, legalidade, e leal
dade às instituições, e notadamente:

1- praticar ato visando fim proibido em lei ou re
gulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;

11 - retardar ou deixar de praticar, indevidamen
te, ato de ofício;

111 - revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva perma
necer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI- deixar de prestar contas quando esteja obri

gado a fazê-lo;
VII- revelar ou permitir que chegue ao conheci

mento de terceiro, antes da respectiva divulgação ofi
ciai, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

PROJETO DE LEI Nº 3.245, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Estabelece Programa de Desenvol
vimento das regiões Centro e Sul do

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Programa de Desenvolvi

mento das regiões Centro e Sul do Estado do Espírito
Santo (PDCSES) a ser gerido, na forma de regula
mento, pelo Poder Executivo, através dos Ministérios
do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do
Abastecimento, da Indústria, do Comércio e Turismo,
da Fazenda, e da Ciência e Tecnologia.

Parágrafo único. São abrangidos pelo PDCSES os
municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do
Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal
Floriano, Venda Nova do Imigrante, Santa Leopoldina,
Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Ca
naã, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Ca
choeira de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, M1::.
moso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do
Sul, São José do Calçado, Vargem Alta, Alegre, Divino
de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba,
Ibitirama, lrupi, lúna e Muniz Freire, que compõem a re
gião Central e Sul do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º O PDCSES deverá promover o desen
volvimento econômico e social da região enfocada,
atraindo novos empreendimentos e estimulando a re
estruturação financeira e operacional das atividades
econômicas preexistentes, fazendo uso, para tanto,
dos seguintes mecanismos, sem prejuízo de outros
ç1efinidos em regulamento:

I - concessão de benefícios fiscais;
11 - linhas de crédito favorecidas;
111 - fundo de capitalização;
IV - apoio à criação de centros industriais e

agro-industriais;
V - seletividade na distribuição dos investimen

tos públicos em infra-estrutura e nos novos empreen
dimentos das empresas estatais.

Art. 3º A definição dos projetos prioritários, no
âmbito do PDCSES, levará em conta os seguintes cri
térios:

I - capacidade de competição em nível interna
cional e potencial de conquista de mercados, notada
mente externos, tirando proveito das vantagens com
.rativas da região;

11- enraizamento e tradição na economia local;
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111- maiores efeitos indiretos e, por conseqüên- por cento do Imposto de Importação, desde que, em
cia, maior multiplicador de renda e de emprego, na re- cada ano calendário, a partir do segundo ano de sua
gião e no País, nesta ordem; implantação, tenham apresentado as empresas be-

IV - desenvolvimento e melhor aproveitamento neflciárias, no ano anterior, incremento na produção
dos recursos hídricos locais; de, no mínimo, cinco por cento.

V - nível tecnológico e capacidade para absor- § 2º O beneficio previsto no inciso 11 deste artigo
ver e difundir novas tecnologias; tem, inclusive na hipótese determinada no parágrafo

VI- potencialidade de mobilização e multiplica- anterior, duração restrita a no máximo 240 meses
ção dos recursos privados envolvidos. contados a partir do primeiro desembaraço aduaneiro

VII - menor custo de implantação; das mercadorias em questão, e será obrigatoriamen-
VIII - uso intensivo de insumos locais. te decrescente no tempo, à razão de no mínimo um
Parágrafo único. Será dada ênfase, na medida décimo por cada dois anos.

do possível, à implantação de complexos e centros in- § 3º Os bens referidos neste artigo serão inter-
tegrados e a empreendimentos com capacidade es- nalizados no pais através de procedimento aduaneiro
truturadora sobre a economia local. simplificado.

Art. 42 Os projetos considerados, no âmbito do Art. 5º Os estabelecimentos oficiais de crédito
POCSES, como prioritários. poderão, na forma do re- deverão, na forma do regulamento, estabelecer linhas
gulamento, fazer jus a: de financiamento própnas e favorecidas para os pro-

I - redução de até cem por cento do Imposto de jetos, de implantação e reestruturação produtiva,
Importação e do Imposto sobre Produtos Industriali- aprovados no âmbito do POCSES.
zados incidente sobre máquinas, equipamentos, apa- Parágrafo único. Serão também abertas linhas
relhos, instrumentos e materiais, seus respectivos favorecidas específicas para projetos de regulariza-
acessórios, sobressalentes e ferramentas, destina- ção hidrográfica e desenvolvimento de recursos hídri-
dos a integrar o ativo imobilizado das empresas; cos na região abrangida pelo POCSES.

11 - redução de até noventa e cinco por cento Art. 6º Fica criado o Fundo de Capitalização da
do Imposto de Importação incidente sobre maté- região Centro e Sul do Estado do Espírito Santo, a ser
rias-primas, panes, peças, componentes, conjuntos e gerido, na forma do regulamento, pelo Banco do
subconjuntos, acabados ou semi-acabados, destina- Brasil, com objetivo:
dos á produção da empresa beneficiária e ao atendi- I _ de financiar reestruturação produtiva'
mento do mercado de reposição dos mesmos itens; .. . '

III d
. - d . t' t 't I 11- renegociar as diVidas das empresas; e

- epreclaçao os Inves Imen os em capl a . ., ... ._
fixo, a serem usados em seus processos produtivos, . . 111 - Impl~ntar P~J~tos pnontar~os na Reglao e~pe-
em até 36 quotas mensais; clflcada no paragrafo UnlCO do art. 1- da presente lei.

IV - isenção do adicional de frete para renova- § 1º O Fundo de Capitalização a que se refere o
ção da Marinha Mercante AFRMM; caput deste artigo, será formado por recursos do or-

V - redução de até cem por cento, e por até dez ç~mento !iscal da U~i~o pel~ e.missão ~~. s.érie espe-
anos, do Imposto sobre a Renda eadicionais calculados c/aI de tItulas da d,VIda publica moblllana federal,
com base no lucro da exploração do empre~ndimento; além ~a ca~italização de suas verbas e do retomo de

VI - redução de até cinqüenta por cento do seus finanCiamentos.
Imposto sobre Produtos industrializados incidente so- § 2º A duração do referido Fundo será de dez
bre os bens produzidos; anos, contados a partir da publicação desta lei, rever-

VII - crédito presumido, por até cinco anos, do tendo o saldo remanescente para o Tesouro NaCional.
Imposto sobre Produtos Industrializados e do Impos- Art. 7º O Governo Federal poderá decretar, nos
to sobre a Renda, como ressarcimento das contribui- termos do art. 5º, inCISO XXIV, da Constituição
ções de que tratam as Leis Complementares nºs 7, 8 Federal, a desapropriação de terras destinadas à im-
e 72, respectivamente de 7 de setembro de 1970, 3 de plantação de Distritos, Centros e Complexos Indus-
dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, no va- triais e Agro-industriais aprovados pelo POCSES,
lor de até o dobro das referidas contribuições que inci- promovendo então a venda de lotes a pessoas jurídi-
direm sobre o faturamento. cas de direito privado responsáveis pelo gerencia-

§ 12 O benefício estabelecido no inciso 11 deste menta de tais empreendimentos.
artigo poderá ser ampliado para até noventa e nove Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo:
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a) realizar ou financiar estudos de viabilidade mentos nos setores de transportes de transporte,
técnica que identifiquem oportunidades de implanta- energia, comunicações, ciência e tecnologia, recursos
ção de Centros e Complexos Industriais e hídricos e de investimentos das estatais, a promoção
Agro-industriais que melhor se adeqüem e aprovei- do desenvolvimento das Regiões Centro e Sul do
tem as potencialidades das regiões; Estado do Espírito Santo, de forma a dotar aquelas re-

b) fornecer ou financiar, diretamente ou atra- giões de vantagens comparativas para a absorção de
vés de convênios com o Estado do Espírito Santo novos empreendimentos.
ou municípios interessados, assistência técnica e Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta lei
consultoria gerencial e mercadológica para a im- no prazo de noventa dias.
plantação dos empreendimentos industriais e Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
agro-industriais referidos neste artigo, mormente publicação.
no que se refere à comercialização dos produtos Art. 11. Revogam-se as disposições em contra-
em escala global. rio.

Art. 8º O Poder Executivo terá como diretriz, quan
do da elaboração dos orçamentos fedeniis de investi-

JUSTIFICAÇÃO

A economia capixaba., que nas décadas de 70 e 80,
pelo menos até a metade da década de oitenta.
surpreendeu pelo dinamismo econômico.
aPresentando taxas de crescixnent:o betn. achna da.
D'lédia nacional e das mais altas dentre os estadas
brasileiros, começou, a partir da Segunda metade da
década de oitenta., a aPresentar sinais de redução mo
rinno das atividades econômicas. Volta a retoUlar o
ri1:lno de crescimento na década de noventa, poréDn
com menor fôlego.

Ccnno pode ser observado pela tabela ao lado, a
econornia capixaba cresceu 37%, em tennos reais, de
1985 até 1997; \llD crescimento tírnido se comparado
COltl anos anteriores. em especial na década de setenta.
Mesmo assilD, esse crescÍrnento concentrou-se
f"ortentente na região da Grande Vitória.

Espúito Santo:
f:ad.ice de Variaçilo do PIB Real

\ Anos iDclice do PIS

I I Reu
._- "'1985__--...-_ 100,00 3

1.986 . 1.03,23
----~----.1õL71 ,

1.988 -- 1.05,77 .....
1---"'::1.'.::98===9---~ 1.08,42

- "'1990 - - 10~5==',<"::6:::::1::'---1

~ "'199"l . 11.2,70

--=f= __ ~ _= =3
• "'1994 "'127,21. j

E
r ~995 - i 1.27,71 -'

1.996 135,00
_ 1.997 .~_1.37,9~-·~~

Assentada iniciabnente exn bases frágeis até a década
de setent~ preponderantemente na IJ1onocultura careeira.. a economia EBpirito Santo viu-se
tOlDada por UID processo de industrialização acelerada., de ealaeterística concentradora e
exogenasnente induzida, na década de setenta principalmente atraidas pelas suas vantagens
locacionais e logísticas. Assitn surgiram os grandes projetos e toda a infra-estrutura que os
envolve, COIn localização concentrada na GTande Vitória.

Tais transronnaçõcs estruturais ocasionaraID um rearranjo do ponto de vista regional. A
acelerada urbanização, motivada, de Unt lado pela desestruturação da base agricol~ seja por
wn processo de Inodernização conservadora, seja pela crise que se abateu no campo,
sobretudo sobre a produção de culturas temporárias e. por outro. pelo efeito atração do
próprio processo de industrialização, fizeralTl emergir com mais intensidade os
desequilíbrios internos (inter-regionais), tatnbém chamados de desigualdades.

A ordem de grandeza dessas mudanças pode ser observada pela sitnples lei1:ura de diversos
indicadores corno população. consumo de energia. número de veículos, atividades
econômicas, geração de tributos (ICMS) e indicadores de qualidade de vida, corno
mortalidade infantil. índice de indigência etc. Regiões corno a Macro-região Sul do estado.
por exel11plo, que tem o munictpio de Cachoeiro de ltapernmrn coxno pólo, vern passando
por um processo de retração econômica e populacional e dos níveis de qualidade de vida.
mais intensmnente que a Região None do estado, mesrno levando-se elD consideração os
efeitos da seca.

A confluência de fatores internos. historicamente engendrados, e tnais f'ortetnente poT~
fatores, em especial aqueibs intrinsecalDente-vinculados ao processo de globalização - aqui
qualificado mais corno um processo de abertura econôttlica - • parece contribuir ainda mais
para o processo de fragmentação e fi"agilização de alguJTlas regiões.
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Falando especificamente da macro região sul, dades dos governos estadual e municipal em lidar
tudo indica que esta vem sofrendo mais intensamente com fenômenos tão recentes e velozes em suas dinâ-
esses efeitos. Hlstoncamente uma economia pujante, micas. Ou seja, Induzir o crescimento local tem se tor-
principalmente nos primórdios da industrialização do nado, assim, um desafio.
estado, com a indústria têxtil e açucareira, e mais re- É importante ressaltar, no entanto, que não é a
centemente com a indústna do mármore e granrto, constatação em si, mas sim, o entendimento desse
hoje apresenta sinais de retração econômica tanto no fenômeno novo que está ocorrendo, que interessa
seu pólo, o município de Cachoeiro de Itapemirim, sob o ponto de vista da formulação de políticas regio-
quanto no seu entorno, preponderantemente nos mu- nais de Indução do desenvolvimento,
nicípios da fronteira com o Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, alguns aspectos desse processo

A região vê-se drenada na sua base produtiva devem ser ressaltados:
para o norte, fluminense e,para a Grande ~itória. Para a) A especialização produtiva com base em van-
o norte fl~mlnense, ~elo dlnaml,smo das atividades de tagens competitivas dinâmicas. Isso implica em que
exploraçao de petro eo d_a baCia ~: Campo.s e pelos vantagens competitivas não desenvolvidas adequa-
p~?gramas de r~cuperaçao da ~e~lao que v~m POSSI- damente podem ser transferidas, pela lógica do livre
bllltand~ Inves~lm~ntos estrateglcos nas areas de mercado, para outras regiões, Ocorre, nesse caso, o
educa~ao e fru ICU tura. _ . que se poderia chamar de processo de "seleção in-

Fica ~sslm cla~o ~ue a reatlvaçao d_a economl.a dustrial", onde a cadeia produtiva passa a ser a refe-
norte fluminense, pnnclpalmente em razao do, petro- rência para a avaliação da competitivldade internacio-
leo e dos programas de fomento do ~esenvolvl~ento nal e regional. O que induz a afirmar que algumas re-
por parte do governo do Estado do RIO de Janeiro e a giões podem se especializar em elos específicos de
tendência de concentração dos Impactos das desco- cadelas.
bertas de petróleo no Estado do Espírito Santo na _
G d V't" d' ,- I Nesse aspecto parece que a reglao sul vem per-

ran e I orla elxam as regloes su e cen- -.. ., . , ,dendoos elos de conexao com os nucleos dlnamlcos
tro-serrana vulneravels em termos de alternativas de d 'smo o t d' 't. . , _ a economia, me se or e marmore e granr o,
desenvolVimento. Adiciona-se ainda a ISSO a atraçao . . . "f' t' d t 'd d. _ que Ja pOSSUI um slgnr Ica IVO grau e ma un a e.
de novos investimentos para a reglao da Sudene, no • .. . _
norte do Estado do Espínto Santo, b) Outra tendencla e a onentaçao da economia

Em especial a região sul do Estado do Espírito para a exportação, privlle~iando os espaços com
Santo, que historicamente alicerçou o processo de in- maior capacl~~de de con~xao com o mundo, como é
dustnalização do estado, vê-se em uma situação in- o caso da regl.a~ metro~.?lItana ~ parcela do norte do

, ,estado. Essa ultima reglao, pnnclpalmente com a fru-
versa, que poderia ser caractenzada como de desrn- t' It 'I' It I I
d t I - ICU ura, a SI VICU ura e ce u ose.
us na Izaçao. . ,

O crescimento deSigual, que gera o subdesen- ~ormalmente o enfoqu~ exportador priVilegia os
volvlmento regional, é um fenômeno universal e ca- capitais externos e n,aclonals de alta ~r~dutlvldade.
racterístlco da atual fase de transformações da eco- Observada a economia estadual sob a otlca do espa-
nomla, onde o desenvolvimento não harmônico pas- ço, obser~a-se que a ~esma concentra aproxlmada-
sa a ser a tônica. Talvez a conseqüência mais Impor- ~:nte 60}lo d~ produçao da nqueza na chamada re-
tante desse processo seja a fragilização ou mesmo a glao metropolitana.
ruptura da governabilidade local. Daí a decorrente c) EXigência de mão-de-obra cada vez mais
dificuldade enfrentada não somente pelo poder esta- qualificada.
dual, mas sobretudo municipal, relativamente ao Essa tendênCia induz os formuladores de políti-
exercícIo das funções de articulação e condução de cas públicas e também as organizações empresariais
um processo de desenvolvimento local mais harmôni- a concentrarem os esforços exatamente onde a de-
co. Mesmo os tradicionais instrumentos de indução manda ocorre. Dados levantados Junto à institUição
ao desenvolvimento, como incentivos fiscaiS e credití- que atuam na área do ensino profissionalizante indl-
cios, encontram dificuldades em atrair novos Investi- cam, por exemplo, que o número de habitantes por
mentos para as regiões mais carentes. matrículas em cursos profissionalizantes é maior nas

No caso específico do Espírito Santo, a percep- regiões mais carentes que nas regiões mais desen-
ção é de que com a ampliação das deSigualdades re- volvidas.
gionais, sobretudo tomando-se como ponto de análi- d) Formação de super-regiões, em contraposi-
se a macrorregião sul, também cresceram as dificul- ção ao subdesenvolvimento regional.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira27 34313

Por super-região podemos entender a região prio processo de industrialização, fez emergir os de-
metropolitana. Indicadores demográficos, econômi- sequilrbrios internos (inter-regionais), refletindo-se
cos e sociais têm demonstrado que a macro região em perdas e ganhos populacionais.
sul passa por um processo de esvaziamento, enfren- Estudos recentes do IPEA têm classificado are-
tando, assim, uma verdadeira retração econômica gião sul do Espírito Santo como região deprimida, de
tendo sido o berço do desenvolvimento do estado no renda média, para diferenciar das chamadas regiões
passado mais remoto, hoje, a região vive a reboque historicamente deprimidas do nordeste brasileiro, de
do desenvolvimento das demais regiões do estado. renda baixa. Esse estudo considera essa categoria

Além disso, a abertura da economia brasileira, como a terceira a partir das regiões mais desenvolvi-
iniciada na década de noventa, associada ao proces- das, atrás apenas de algumas regiões do nordeste.
so de globalização tem alterado os critérios de esco- Essa categorização também abar.caalguns municípi-
-tha dos pontos de destino do fluxo de investimentos os do norte fluminense.
no País. Esse fenômeno tende a modificar o perfil es- Segundo estudo desenvolvido no IPEA, pelos
pacial da economia, gerando novos focos de atração técnicos Antônio Carlos F. Galvão e Ronaldo R. Vas-
e conseqüentemente diferenciações mais fortes entre ,cóncelos, já se constata uma maior heterogeneidade
regiões. Tudo indica, por exemplo, que o Espírito San-. intra-regional. Isso é detectado inclusive na macrorre-
to está sendo diretamente afetado pelas mudanças gião mais desenvolvida, o centro sul. A partir da renda
de ''focos" ou de "eixos de desenvolvimento", no con- monetária domiciliar per capita relativa ao ano de
texto recente da economia brasileira, ao mesmo tem- 1991 foi possível detectar, além dos desníveis ma-
pa que, internamente, apresenta um processo de in- crorregionais, diferenças marcantes intra-regionais,
tensificação das desigualdades entre as regiões. mesmo nas macrorregiões mais desenvolvidas

Um dos indicadores mais sensíveis às variações e (GALVÃO, pág. 11).
aos deslocamentos espaciais da atividade econômica é Segundo Galvão e Vasconcelos, o Brasil pode
a população. Os movimentos populacionais, quando ser dividido em "quatro mundos" (GALVÃO e
não encontram barreiras restritivas de fronteiras entre VASCONCELOS, pág. 15):
países ou ~e~m? entre r:gi~es, tendem a refl~!ir for- a) Os subespaços de Maior Renda, também
te~ente a dlnamlca economlca do país ou regl~o. ~u chamado de primeiro mundo, onde aparece apenas a
seJ~, da mesma forma que ~~cresclmento ~economlco microrregião da Grande Vitória, mas especificamente
mal~ acel,erado de uma re~lao,com rel~çao ~ outras o município de Vitória, do Espírito Santo. Tais micror-
at!al contlnge~tes populaclO_na~s p~ra SI, ~sslm tam- regiões além de se enquadrarem em porções do es-
bem, ~ esvatzlamenlto .econloEmlco ,etSegUldo por um paço com alta renda per capita, constituem focos de
esvazlamen o popu aCiona. m sm ese, as pessoas t ~. d I ~

d I d t
' ~ . b a raçao e popu açao.

se es ocam ten o como mo Ivaçao continua a usca . • . ,
da sobrevivência, que em termos econômicos corres- b) Subespaços Dlnamlcos de Me~or Nlvel ?e
ponde à busca por recursos (salários, riqueza etc.), Renda. Corresp~nd~m a áreas de atraçao de contm-
ou melhores condições de vida. gent~s P?pulaclonals, aprese~tando um certo gra~

O Es írito Santo vem apresentando historica- de dlna.r:~lIsmo. Nesse gr~po sao ~~quadr~das as ml-
mente um grocesso de esvaziamento populacional do cro~eg~~es :e ~uaraparI, ItapemlrIm e Sao Mateus,
interior e concomitante adensamento da população no spmto an o; , .
na chamada região macro metropolitana, que tem c) Subespaç~s Estag,~ados de Renda Media.
como pólo maior de atração a grande Vitória. Essa ur- ~orre~ponde a re.gl~es que Ja apresentaram u~ ;e~o
banização concentrada é reflexo da concentração dinamismo ec~nomlco~no passado, mas qu~ J? ~ao
econômica, que tem na indústria exportadora a sua exerce~ atraça~ o~, na~ apresentam uma dlnamlca
maior fonte motora. populaCional Significativa. Nesse grupo enqua-

As transformações econômicas ocorridas nas dram-se a m~ioria das ~icrorregiões ~~ ~spírito San-
-E:lécadas de setenta e oitenta causaram um verdadei- to, em especial Cachoelro de Itapemlnm,
ro rearranjo do ponto de vista da distribuição regional d) Subespaços Deprimidos Tradicionais. Esse
da população. A acelerada urbanização, motivada, de grupo se restri~~e pratican:ente ao Norte ~ Norde~:e
um lado pela desestruturação da base agrrcola, seja do Pars. O Espmto Santo nao apresenta mlcrorreglao
por um processo de modernização conservadora, alguma nesse grupo.
seja pela crise que se abateu no campo, sobretudo É exatamente nesse momento que deve ser res-
sobre o café e, por outro, pelo efeito atração do pró- gatado o papel do Poder Público, de tal forma que es-
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sas distorções possam ser minoradas por meio da § 1º Para os fins desta Lei, entende-se por em-
aplicação de instrumentos de políticas públicas, como presa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do
os incentivos fiscais, creditícios e de investimentos Imposto de Renda, e por empregado todo aquele as-
em infra-estrutura social e econômica. sim definido pela Legislação Trabalhista.

Pelas razões acima expostas, entendemos que § 2º A participação dos trabalhadores avulsos,
a criação de Programa de Desenvolvimento das re- assim definidos os que prestam serviços a diversas
giões s,ul e centro do Estado do Espírito Santo, pro- empresas, sem relação empregatícia, no Programa de
moverá um elevado ganho na qualidade de vida para Integração Social, far-se-á nos termos do Regulamen-
a população local, além de proporcionar um cresci- to a ser baixado, de acordo com o art. 11 desta Lei.
menta auto-sustentado daquelas regiões. Art.2º O Programa de que trata o artigo anterior

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - será executado mediante Fundo de Participação,
Ricardo Ferraço, Deputado Federal. constituído por depósitos efetuados pelas empresas

na Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal po
derá celebrar convênios com estabelecimentos da
rede bancária nacional, para o fim de receber os de
pósitos a que se refere este artigo.

TrTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPrTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes np País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;

LEI COMPLEMENTAR N!! 7,
DE 7 DE SETEMBRO DE 1970

Institui o Programa de Integração
.Social, e dá outras providências.

Art.1º É instituído, na forma prevista nesta Lei, o
Programa de Integração Social, destinado a promo
ver a integração do empregado na vida e no desenvol
vimento das empresas.

LEI COMPLEMENTAR Nº 8,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970

Institui o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, e dá ou
tras providências.

Art. 1º É instituído, na forma prevista nesta Lei
Complementar, o programa de Formação do Patrimô- .
nio do Servidor Público. I

Art.. 2º A União, os Estados, os Municípios, o
Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o
Programa, mediante -recolhimento mensal do Banco
do Brasil das seguintes parcelas:

1- União:

1% (um por cento) das receitas correntes efeti
vamente arrecadadas, deduzidas as transferências
feitas a outras entidades da Administração Pública, a
partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por
cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973
e subseqüentes;

11- Estados, Municípios, Distrito Federal e Terri
tórios:

a) 1% (um por cento) das receitas correntes pró
prias, deduzidas as transferências feitas a outras enti
dades da Administração Pública, a partir de 1º de ju
lho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e
2% (dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes;

b) 2% (dois por cento) das transferências rece
bidas do Governo da União e dos Estados através do
Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal
e Municípios, a partir de 1º de julho de 1971.



LEI COMPLEMENTAR Nº 70,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

PROJETO DE LEI N!! 3.246, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Dispõe sobre o envasilhamento, a
distribuição e a comercialização de gás
liquefeito de petróleo - GLP.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Econo
mia, Indústria e Comércio; de Minas e Ener
gia; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todos os botijões para envasilhamento de

gás liquefeito de petróleo - GLp, serão fabricados de

Institui Contribuição para Financia
mento da Seguridade Social, eleva a Alí
quota da Contribuição Social sobre o Lu
cro das Instituições Financeiras, e dá ou
tras providências.

Art. 1º Sem prejuízo da cobrança das contribui
ções para o Programa de Integração Social - PIS, e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servi
dor Público - PASEp, fica instituída contribuição social
para financiamento da Seguridade Social, nos termos
do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida
pelas pessoas jurídicas, inclusive as a elas equiparadas
pela legislação do Imposto sobre a Renda, destinadas
exclusivamente às despesas cum atividades-fins das
áreas de saúde, previdência e assistência social.

Art. 22 A contribuição de que trata o artigo ante
rior será de dois por cento e incidirá sobre o fatura
mento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviço de qualquer natureza.

Parágrafo único. Não integra a receita de que
trata este artigo, para efeito de determinação da base
de cálculo da contribuição, o valor:

a) do imposto sobre produtos industnalizados,
quando destacado em separado no documento fiscal;

b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos
descontos a qualquer título concedidos incondicional
mente.
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Parágrafo único. Não recairá, em nenhuma hipó- acordo com as nomas técnicas da Associação Brasileira
tese, sobre as transferências de que trata este artigo, de Normas Técnicas - ABNT, e certificados com a Marca
mais de uma contribuição. Nacional de Conformidade - MINC, do Instituto Nacional
..................... de Metrologia e Qualidade Industrial - INMETRO.
............................ Art. 2º Os fabricantes de botijões estão obriga-

dos a estampar em relevo, na alça e no corpo de todo
botijão fabricado, independente de sua capacidade, a
marca da empresa distribuidora de GLP que solicitou
a sua fabricação.

§ 1ºSomente poderão ser colocados no merca
do botijões que contenham a marca de distribuidora
de GLP estampada, na forma do caput deste artigo.

§ 2º Os fabricantes e importadores de botijões
estão obrigados a informar, mensalmente, à Agência
Nacional do Petróleo - ANP, a quantidade de botijões
fabricados ou importados, respectivamente, por mar
ca e capacidade.

Art. 3º Os botijões serão de propnedade das
empresas distribuidoras de GLP e poderão ser de co
res diferentes para melhor identificar a distribuidora
proprietária.

§ 1º As distribuidoras deverão adquirir os boti
jões de sua marca que estão em circulação.

§ 2º As distribuidoras deverão registrar, na ANP,
a cor de sua identificação, utilizando para tanto a es
pecificação da notação Munsell

§ 3º Fica proibida a venda de botijões destina
dos ao acondicionamento de GLP para as pessoas fí
sicas ou jurídicas que não estejam autorizadas a fun
cionar como distribuidora de GLP.

Art. 4º Os botijões de propriedade das distribui
doras serão cedidos aos consumidores para seu uso,
estabelecendo para tanto um adequado sistema de
garantia pecuniária para esta cessão.

§ 1Q A distribuidora, obrigatoriamente, restituirá
ao consumidor, ou detentor da posse do botijão, em
moeda corrente do País, a garantia pecuniária efetua
da na forma do caput deste artigo, quando ocorrer a
devolução definitiva do botijão de sua marca.

§ 2º O valor a ser restituído não poderá ser infe
rior ao custo de um botijão novo ou ao valor que a dis
tribuidora estiver cobrando, na data da restituição,
para a cessão de uso de seus botijões.

§ 3º O valor devolvido não poderá ser reduzido a
título de depreciação, manutenção preventiva e correti
va ou qualquer outro custo incorrido pela distribuidora.

Art. 5º As distribuidoras quando comercializarem
GLP acondicionado em botijões, somente o poderão
fazer se estes recipientes, além da marca estampada,
contenham rótulo com instruções aos consumidores e
lacre de inviolabilidade da válvula de fluxo.



Justificação

Na atual realidade brasileira, o Gás Liquefeito
de Petróleo - GLP é o combustível básico para a
cocção de alimentos de praticamente toda a popula
ção, sendo que o baixo poder aquisitivo exige que o
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Art. 6º As distribuidoras deverão efetuar a des- Art. 12. A ANP deverá alertar aos consumidores
troca dos botijões, gravados com marca de terceiros para que estes somente adquiram botijões que te-
por de sua marca, no prazo de 15 (quinze) dias, con- nham a mesma marca estampada na alça, no como,
tados da data de notificação efetuada pela distribui- no rótulo e no lacre do botijão.
dora interessada, da disponibilidade de botijões para Art. 13. Os consumidores deverão registrar nos
destroca. órgãos de defesa de seus direitos os acidentes cau-

§ 1º Alternativamente, de comum acordo, as sados pelo uso de GLP em botijão, identificando a sua
partes poderão ajustar de forma diferente do previsto causa e a distribuidora que forneceu o produto.
no caput deste artigo, o prazo e condições de destro- Art. 14.Todos os agentes que participam do pro-
ca. cesso de regulação, fiscalização, produção, importa-

§ 2QDecorrido o prazo estabelecido no caput ou ção, distribuição, transporte e comercialização de
o acordado na forma do parágrafo primeiro deste arti- GLP ficarão responsáveis por campanhas educativas
go, a distribuidora credora de botijões receberá da de- de orientação ao consumidor quanto aos aspectos de
vedora, a vista, em moeda corrente do Pars, o valor segurança necessários ao manuseio e uso de GLP,
correspondente aos botijões não destrocados e de- bem como sobre a nova sistemática de comercializa-
volvidos. ção estabelecida por esta Lei.

§ 3QO valor a ser pago por botijão será o pratica- Art. 15. Caberá a Agência Nacional do Petróleo
do pela distribuidora inadimplente e igual ao previsto estabelecer a regulamentação complementar neces-
no artigo 4º desta Lei. sária a implementação desta Lei.

Art. 16. Caberá aos Ministérios de Minas e Ener-
Art. 7º Fica o produtor ou importador de GLP gia, da Fazenda, da Justiça e do Desenvolvimento,

proibido de fornecer este produto para a distribuidora Indústria e do Comércio coibirem rigorosamente,
que não atender o disposto nos arts. 5,º e 6º desta Lei, através de seus órgãos pertinentes, o descumpri-
quando comunicado do fato pela Agência Nacional do mento das disposições desta Lei, através de ações de
Petróleo - ANP. fiscalização integrada na forma estabelecida em Por-

Art. 8Q As distribuidoras de GLP estão obrigadas taria Interdepartamental ou isoladamente nos limites
a submeter os botijões de sua marca à requalificação de sua competência.
e a manutenção preventiva e corretiva, sucateando Art. 17. Os Órgãos fazendários, Federal, estadu-
aqueles que não apresentarem as condições neces- ais e do Distrito Federal, estão autorizados a elaborar
sárias de segurança. procedimento fiscal simplificado aplicável a aquisição

Art. 9º Os revendedores de GLP somente pode- de botijões de consumidores, na forma prevista no ar-
rão comercializar este produto quando estiverem ca- tigo 3º dessa lei.
dastrados na Agência Nacional do Petróleo. .. ..

§ 1º Os revendedores poderão comercializar Art. 19. Ficam fixado o seguintes prazos para o
GLP envasilhado de mais de uma marca comercial. cumprimento integral desta lei:

§ 2!! O revendedor de GLP está obrigado a ex- I - até 120 (cento e vinte) dias para o disposto
por, de forma clara e inconfundível, em suas instala- no art. 2º;
ções, veículos e equipamentos, as cores e a marca da ,11- até 180 (cento e oitenta) dias para o disposto
distribuidora ou distribuidoras com as quais opera. nos arts. 9º, 11 e 13.

§ 3!! O revendedor de GLP será classificado de 111 - até 360 (trezentos e sessenta) dias para o
acordo com a sua capacidade de armazenamento de disposto no art. 62; e
botijões de GLP e o seu relacionamento com a distri- IV - até 24 (vinte quatro) meses para o disposto
buidora. no art. 3º, todos desta Lei.

Art. 10. As distribuidoras e os revendedores de Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua
GLP ficam obrigados a aceitar dos consumidores os publicação.
botijões vazios com a marca de qualquer distribuido
ra, no fornecimento de GLP em botijão de outra mar-..
ca.

Art. 11. As distribuidoras e os revendedores de
GLP ficam obrigados a prestar o adequado serviço de
assistência técnica ao consumidor.
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modelo institucional formulado para o comércio deste De outra forma, oferecer uma legislação que Ii-
produto permita que o GLP envasilhado chegue ao bere a competição no mercado, associada a uma le-
mercado a custos razoáveis, em condições adequa- gislação fortemente voltada à proteção do consumi-
das de segurança e atenda às diretrizes constitucio- dor, é mais adequada à realidade atual, esperando a
nais e a política governamental, estas pautadas na entrada de novas empresas, gerando redução do
função social da propriedade, na livre concorrência, custo dos serviços, associada a uma razoável e contí-
na livre iniciativa e na defesa do consumidor, dentre nua melhora de sua qualidade a preços justos.
outros. Atualmente, a hierarquização da cadeia de co-

A manutenção de mecanismos não concorren- mercialização funciona baseada em três pontos: i} a
ciais, em conjunto com outros mecanismos de Iiber- produção é um monopólio de venda ao distribuidor,
dade localizada, produz reflexos profundos no com- porém, sem restrição legal a outras vendas por parte
portamento do mercado, acentuando as deficiências, do produtor; ii) a distribuição consiste na venda a re-
onde a maior competitividade passou a ser buscada vendedor exclusivo, credenciado por este, e venda a
através da fraude às restrições impostas pela legisla- consumidor (no distribuidor e a domicílio); e iii} na re-
ção, com a alegação de que estas não são compatí- venda baseia-se na venda a c_onsum!9Q.r (no revende-
veis com a orientação institucional vigente, passando dor e a domicílio) e, quando de grande porte, existea"
as mesmas a serem questionadas, judicial e adminis- prática de venda aos denominados "revendedores
trativamente. clandestinos".

Vale ressaltar o inter-relacionamento dos pon- Persistir na situação atual é a manutenção dos
tos que produziram ou produzem conflitos no comér- constantes conflitos entre os agentes do setor e a fis-
cio de GLP, onde soluções isoladas não conduzem a calização da Agência Nacional do Petróleo - ANP,
um aperfeiçoamento do sistema, além do longo prazo com a ocorrência excessiva de práticas fraudulentas
de maturação que algumas medidas exigem, neces- no mercado. Eliminar o revendedor não seria coeren-
sitando, portanto, de regras estáveis para que os te, pois ocorreria uma provável cartelização do mer-
ajustes a serem propostos tomem-se, de fato, eficien- cado, com a tendência das distribuidoras induzirem a
teso venda através da entrega automática, que possui pre-

Em relação ao nível de competitividade do setor ço livre.
na situação atual, a Petrobrás detém o monopólio da Uma boa opção seria adaptar a legislação à
produção, sendo que a distribuição é realizada por realidade do mercado, hierarquizando a cadeia com o
um mercado tumultuado, com mecanismos desregu- distribuidor, o grande atacadista do distribuidor (re-
lados e convivendo com mecanismos não concorren- presentante) e o revendedor, vinculando somente o
ciais e, o mercado das revendas é delegado ao con- representante à .distribuidora e o revendedor sendo
trole das distribuidoras, com microempresas traba- cadastrado na ANp, pois assim ocorreria uma conse-
Ihando sob a mes~a regulamentação de grandes qüente redução nos conflitos, por haver a legalização
atacadistas de GLp, numa situação desconhecida es- da prática do mercado, podendo a fiscalização ser
tatisticamente. concentrada no ganho de qualidade do serviço pres-

A manutenção da situação atual é impraticável, tado ao consumidor, passando a exigir, entre outras
pois é esperado que haja uma acomodação do mer- melhoras, balanças e botijões em condições adequa-
cado, com fusões ou domínio de grandes grupos que das de uso, facilitando também o acompanhamento
cartelizariam ou monopolizariam o mercado, com estatístico do setor.
margens extremamente elevadas e, possivelmente, Hoje, a vinculação da marca do revendedor
uma posterior melhora razoável na qualidade dos ser- existe na medida que o revendedor é credenciado
viços. Uma alternativa seria impor uma legislação que pelo distribuidor. A manutenção deste sistema incorre
controlasse o comércio, esperando uma melhora na na continuidade das operações clandestinas em larga
qualidade dos serviços, com o mercado tornando-se escala, para fugir a uma regra que o mercado não
cartelizado pelo próprio governo e com poucas possi- aceita. Desvincular claramente a marca do revende-
bilidades de ser formado um mercado competitivo, o dor provoca uma legalização do comércio sem prejuí-
que vai contra a administração moderna do estado, zo ao consumidor, já que o enchimento do botijão
onde se busca, cada vez mais, uma relação esta- deve ser identificado pelo distribuidor com sua marca.
-ctu~rcado aut<rregUfadora, ou seja, com a mínima Outro ponto conflitante no comércio de GLP é o
intervenção estatal que atuaria apenas de forma fis- cadastro e registro de revendedores. Atualmente, a
calizadora. distribuidora informa mensalmente a ANP os dados
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- de seus revendedores. A solução seria o revendedor qualidade da prestação do serviço de distribuição de
efetuar diretamente o seu cadastramento. A forma GLP, gerando processos administrativos onerosos e
atual favorece às informações imprecisas, por parte demandas judiciais desnecessárias.
das distribuidoras, sobre os dados de seus revende- A descentralização da fiscalização, através da
dores, haja vista a grande freqüência de alterações orientação técnica aos Estados, e Municípios para
que ocorrem em suas revendas, o que faz com que a que estes executem diretamente o cumprimento das
ANP não tenha controle sobre os revendedores que, obrigações relacionadas com o código do consumi-
por sua vez, não são obrigados a prestar informações dor, celebrando convênios quando necessários, pro-
diretamente ao órgão fiscalizador. TransferindQ-se a vocará uma redução de custos e fiscalização mais efi-
responsabilidade para o revendedor pela situação caz e objetiva, melhorando a prestação de serviço de
junto ao ANP, faz com que este passe a ter controle uma maneira geral.
est~tís~co da dime~são do m~rcado, facilitando a fis- Quanto aos vasilhames, popularmente chama-
cahzaçao e a adoça0 de medidas para seu controle. dos de botijões, as grandes distribuidoras reivindicam

Quanto à revenda clandestina, o mercado hoje exclusividade no uso daqueles-que possuem sua
exige pequenos pontos de venda para o atendimento, marca comercial gravada em seu corpo, por força da
a tempo e a hora, da população carente da periferia, legislação da ANP, que é uma continuidade das práti-
que geralmente não possui um botijão de reserva, cas anteriormente existentes. Já as pequenas distri-
não é atendida regularmente pelos caminhões de en- buidoras fazem restrições a esta exclusividade, pois
trega e não possuem facilidades para adquirir o GLP são penalizadas comercialmente pela maior retenção
nos grandes postos de revenda. A definição de clan- de seus botijões no mercado. A eliminação desta ex-
destinidade está associada ao cadastramento do re- clusividade poderá ser adotada, em conjunto com um
vendedor junto a ANP. processo que identifique a última empresa que en-

A saída é legalizar este comércio, priorizando a cheu o botijão com GLP. A exclusividade de uso pode-
exigência do cumprimento de requisitos de seguran- rá ser adotada caso seja proposto um sistema sem
ça, pois a possibilidade de trabalhar na legalidade fa- frágilidade jurídica, em que os interessados defen-
cilita o acesso à informação de interesse público e o dam seus respectivos ativos.
cumprimento das normas de segurança e de prote- A propriedade do botijão, no atual modelo, está
ção ao consumidor. Manter a clandestinidade comba- sustentada de maneira mais consistente na tese de
tendo-a com repressão, produzirá uma imediata rea- que este é um bem fungível, onde o usuário poderá
ção da sociedade, não só pelo fato da dispensa da usufruir das características de armazenamento do
mão-de-obra empregada, mas pela dificuldade de GLP de qualquer botijão que esteja em sua posse.
acesso da população de mais baixa renda ao GLP. Existem teses já defendidas onde todos os botijões

A legislação atual não atende à realidade do pertencem à distribuidora cuja marca esteja gravada
mercado, com intervenção do governo em aspectos em seu corpo, mas que, ultimamente, não estão sen-
comerciais e sua omissão nos assuntos mais direta- do apresentadas. A definição da propriedade do boti-
mente ligados aos direitos do consumidor. Desta ma- jão requer critérios claros e precisos para que a refor-
neira é impossível de ser executada uma fiscalização mulação do setor atinja o sucesso desejado, estando
da atividade voltada para o interesse do consumidor e esta fortemente associada ás destrocas e à marca do
a implantação de um mercado verdadeiramente com- distribuidor.
petitivo. E necessário promover uma adaptação da le- Quanto à destroca do botijão, não há regra esta-
gislação á realidade mercadológica, em consonância belecida pela ANP para que esta ocorra, limitando-se
com a orientação constitucional, com o estabeleci- à regulamentação em vigor, que é o art. 18 da portaria
mento de um mercado mais sadio, através de estimu- Minfra nº 843, de 31-10-90, que determina que a des-
lo à entrada de novas empresas no mercado que, em troca deverá ser procedida no menor prazo possível.
um ambiente mais competitivo, prestar,ão melhores A destroca é um dos pontos que merecem uma pro-
serviços ao consumidor. funda reflexão, pois o atual mecanismo favorece co-

Em conseqüência de razões históricas, o mercialmente a grande empresa ou aquela com gran-
segmento é basicamente fiscalizado pela Agência de participação no mercado, quando esta retém boti-
Nacional do Petróleo. Em conseqüência, ocorre a ma- jões dos concorrentes.
nutenção dos conflitos e dificuldades de interpretação Atualmente, as empresas com maior quantida-
da legislação, mantendo o trabalho voltado para deta- de de botijões utilizam um mecanismo que arrasam
lhes poucos significativos, com relação a melhora na as concorrentes. Essas empresas passam a desviar
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botijões das concorrentes, gerando artificialmente a nidos pelas normas da ABNT, está devidamente con-
falta destes. Em conseqüência, as empresas com templada na legislação desde 1975, estando incluído,
menor número de botijões passam a utilizar os boti- nestas normas, os critérios de retirada de uso dos re-
jões com a marca de terceiros, produzindo quase to- cipientes que não satisfazem ás suas prescrições.
dos os tipos de conflitos atualmente existentes no se- Quanto ao instrumento financeiro necessário para dar
tor, além de impor um custo ao sistema para a realiza- cobertura aos custos de manutenção, requalificação
ção destes desvios, que acabam sendo custeados e substituição de vasilhames impróprios para arma-
pela margem de distribuição, que é fixada por análise zenar GLP, podemos afirmar que o atual modelo de fi-
de custos apresentada nas contas das empresas. xação de margem de distribuição atende adequada-

Uma solução é a que apresentamos aqui, que mente a estas necessidades, ao prever a contabiliza-
regula através de mecanismos de mercado, au- ção destes custos.
to-aplicáveis, de forma que seja penalizada a empre- Atribuir a falta de reqüalificação como causa da
sa que retiver botijões de terceiros. Os botijões circu- grande parte dos acidentes que ocorrem também não
larão com maior velocidade e, conseqüentemente, faz sentido, pois, embora não haja um acompanha-
gerarão menor custo para o sistema, que poderá ser mento científico, deste assunto a experiência e a tro-
repassado ao consumidor. Produzirá também a ca de informações com as corporações de bombeiros
amenização de diversos conflitos, que possuem sua tem mostrado que menoss de 1% dos acidentes es-
origem no atual sistema de destroca, saindo a ANP tão relacionados a falhas no corpo do botijão e que,
da administração de um problema constante do se- destes, mais de 80% ocorrem em vasilhame que seria
toro impedido de circular pela norma de inspeção visual

Com a imposição de forte regulamentação nas da ABNT, norma esta que deve ser aplicada a cada
condições de destroca, com penalização das cotas enchimento do botijão.
das empresas que descumprirem estas normas, a Apoiado no fato de que os acidentes com GLP
ANP terá que monitorar continuamente um assunto ocorrem, prodominantemente, por deficiência nas
operacional do setor, mas com ganhos para o consu- instalações e por manuseio incorreto e de que o cus-
midor. to da reqüalificação ascende a mais de US$500 mi-

A requalificação de botijões é outro assunto de Ihões, segundo estimativas do Sindigás, e, ainda,
forte apelo popular, por envolver a segurança de um que o processo de reqüalificação depende de uma
equipamento manuseado por quase toda a popula- forte estrutura operacional, com a construção e ere-
ção e que tem apresentado alguns acidentes fatais. O denciamentos de oficinas especializadas, deman-
processo de fabricação dos botijões está regulado, dando tempo para sua implantação, acreditamos
desde 1975, pelas Resoluções CNP 1174 e CNP 3175, que a população terá suas condições de segurança
que determinam a obrigatoriedade do cumprimento substancialmente melhoradas se forem iniciadas
dos textos técnicos da Associação Brasileira de Nor- campanhas de orientação ao uso e manuseio do
mas Técnicas - ABNT. GLP rejeitados, para enchimento, os vasilhames

Já a obrigatoriedade da manutenção dos boti- que não forem aprovados no teste visual da norma
jões, utilizando-se dos parâmetros definidos pelas da ABNT.
normas da ABNT, deu-se através das Resoluções A modernidade e as exigências de segurança e
CNP 14175 e 13176, atribuindo-se esta responsabili- proteção ao meio ambiente exigem procedimentos de
dade às companhias distribuidoras. Em 1989, a Reso- reqüalificação, inclusive já adotados por quase todos
lução CNP 4/89 utilizou, pela primeira vez em um ato os países, mas que, no Brasil, estão sendo conduzi-
normativo, o termo "requalificação", que é um proces- dos atrelado a um processo de disputa comercial, fi-
so programado de manutenção preventiva e conetiva, cando a segurança da população em segundo plano,
ficando mantido, nesta ocasião, a obrigatoriedade do já que as normas mais simples não vem sendo obser-
atendimento aos preceitos normalizadores da ABNT. vadas por algumas empresas.
Em 1990, no inicio do processo de desregulamenta- A manutenção de botijões possui critérios defi-
ção, a Portaria Minfra nº 843 reafirmou a responsabili- nidos na legislação, incluindo a responsabilidade da
dade das distribuidoras pela manutenção e requalifi- distribuidora pela sua execução, mas que, pelas mes-
cação dos botijões, de acordo com as recomenda- mas razões da reqüalificação, não vem sendo ade-
ções das normas da ABNT. quadamente realizada em razão das disputas comer-

Entendemos, portanto, que a responsabilidade ciais geradas pela inadequação da legislação que re-
pela manutenção dos botijões, com parâmetros defi- gula o setor.



Entretanto, essa legislação não contemplou os
critérios para a delimitação da área de operação e
para a definição de um volume associado à capacida
de de armazenamento e a quantidade de botijões das
empresas. Sem estas definições, o sistema passou a
ter como balizamento para a formulação dos pedidos
das distribuidoras o critério de "pedido firme" dentro
dos percentuais de variação admitidos.

O caráter de transitoriedade destes critérios no
processo de desregulamentação, consubstanciado
na faculdade concedida inicialmente ao DNC e atual
mente a ANP para proceder a sua revisão, resultou na
sua não regulamentação e, mais recentemente, na
eliminação da restnção de área para o balizamento
dos pedidos. Considerando-se assim, superada a
fase de transição entre o modelo de quotas controla
das e o do mercado competitivo com regulamentação
indicativa e voltada para a garantia do atendimento ao
consumidor.

Esta não regulamentação d s critérios de for
mulação de pedidos passou a ser associada aos pro-
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Outro aspecto que deve ser levado em conside- blemas do setor, que acreditamos ter origem na ine-
ração é quanto às normas existentes para fabricação, xistência de uma legislação coerente com o atual mo-
manutenção e reqüalificação são aceitáveis. No en- mento vIvido no País, onde o Estado está se afastan-
tanto, existe carência de regulamentação do armaze- do das ações que podem ser melhores executadas
namento de botijões e do manuseio e uso do GLP. As pela iniciativa privada, e que a sua regulamentação
experiências mostra que existe espaço para o apertei- Isolada do contexto global não produzirá os efeitos
çoamento das normas de fabricação, manutenção e desejados, além de promover um retrocesso a objetl-
reqüalificação, sendo que, para o caso da fabricação, vos não condizentes com o modelo institucional vi-
seria conveniente a sua implementação no menor gente.
tempo possível, pOIS, assim, teríamos o InícIo do pro- Sob o ponto de vista técnico, temos diversas difi-
cesso de substituição dos vasilhames por um produto culdades que impedem a fixação de um critério justo
de melhor qualidade. Neste caso, não há a gravidade para a definição de limitadores para os pedidos com
das disputas comerciais impedindo esta ação. base na quantidade de botiJões, entre os quais pode-

Quanto às quotas de produto, a portaria Minfra mos citar:
nº 843/90 estabeleceu critérios para que as empresas a) O botijão de GLP é um dos componentes de
distribuidoras autorizadas a funcionar na forma da re- maior custo no preço de venda do gás ao consumidor:
gulamentação em vigor efetuassem seus pedidos de quantidades desnecessárias, sob o aspecto opera-
GLP junto ao produtor. cional, oneram excessivamente a distribuição;
, Estes crit~ri?s, ain~a em vigor, foram estabele- b) O botijão com um processo de propriedade

cldos co~ o obJetivo de liberar a,s empresas para for- do casco e de uso de marca Inadequados chega a
mularem livremente os ~eu,s pedidos, pretendendo-se produzir distorções próximas as do monopólio natu-
apenas que estes fossem firmes dentro de percentua- ral, impedindo as pequenas empresas de se viabiliza-
is de variação previamente estabelecidos, em um ho- xem'
rizonte de três meses, atendendo, assim, às necessi- ' ) A t'd d d GLP d'd b t"- P13- d f d c quan I a e e ven I o por o IJao
dades de progr~~~çao, ~ ornece oro _ depende da rotatividade deste, que pode ser de 3 ve-

Outros cnten?s Ilmltan~es ~ara a formulaçao zes ao ano, no interior da região amazônica, a 50 ve-
d?s pedidos tambem foram Inc~U1dos nesta legl~la- zes ao ano, em regiões de granjas;
çao, sendo estes a tancagem eXistente e a quantlda-. ,
de de botijões disponível em cada área de comerciali- ,d) EXls.te~ empresas que, por estrategla comer-
zação além da necessária disponibilidade do produ- clal, com~rclallzam e,~ grande escala o GLP a granel

t
' ou envasllhado em cilindros P45 e P90;o.

e) O controle da quantidade de botijões adquiri-
dos, através de nota fiscal, apresentou, no passado,
alto índice de fraudes;

f) A área de comercialização, para a qual se pre
tende estabelecer quotas de GLP vinculada a quanti
dade de botijões, não existe mais;

g) O uso de quotas vinculada a quantidade de
botijões tinha finalidades não concorrencials para ga
rantir o êXito econômico das empresas, sendo incom
patível com os atuais preceitos Constitucionais.

A reserva de área para comercialização tem ori
gem nas Resoluções do extinto CNP, tendo como fi
nalidade delimitar mercado para as empresas, e
como conseqüência, garantir o seu êXito econômico.
Novas autorizações somente eram concedidas após
estudos econômicos que comprovassem a viabilida
de de todas as empresas, observando a sua capaci
dade de enchimento de botijões. Esta restrição foi eli
minada para permitir maior competitivldade entre as
empresas que já atuam no setor, atendendo assim
um dos obJetivos da desregulamentação.



Art. 18. As distribuidoras e seus revendedores
credenciados deverão receber vasilhames vazios de
outras marcas no atendimento ao consumidor, proce
dendo a destroca com as distribuidoras ou revende
dores correspondentes, no menor prazo possível.

Parágrafo único. A sistemática de destroca de
recipientes transportáveis de GLP vazios entre as dis
tribuidoras será convencionada pelas mesmas, po
dendo o DNC estabelecer rotinas e procedimentos
aplicáveis, sempre que entenda necessário.

O Ministro de Estado da Infra-Estrutura, no usõ da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, in
ciso 11, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
Decreto-Lei nº 395 (1), de 29 de abril de 1938, Decre
to-Lei nº 538 (2), de 7 de julho de 1938, na Lei nº 2.004
(3), de 3 de outubro de 1953, no Decreto nº 99.179 (4),
de 15 de março de 1990, e nos arts. 213 e seguintes do
Decreto nº 99.244 (5), de 10 de maio de 1990;

Considerando que é objetivo do Programa Federal
de Desregulamentação fortalecer a iniciativa privada, em
todos os seus campos de atuação, reduzir a interferência
do Estado na vida e nas atividades dos cidadãos, contri
buir para maior eficiência e menor custo dos serviços
prestados pela Administração Pública Federal, e atender
satisfatoriamente os usuários desses serviços;

Considerando que somente devem ser manti·
dos os controles e as formalidades imprescindíveis;

Considerando que a excessiva exigência de
prova documental constitui um dos entraves à pronta
solução dos assuntos que tramitam nos órgãos da
Administração Federal;

Considerando, finalmente, que a atividade pri
vada deve ser regida, basicamente, pelas regras de li
vre mercado, resolve:

Art. 1º Fica autorizado, às pessoas jurídicas
constituídas de acordo com as leis do País, o exercí
cio ia atividade de distribuidor de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP.
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Em descompasso com a realidade do mercado, engessamento de um mercado que requer uma cons-
a existência de mecanismos artificiais de regulação tante evolução em sua regulamentação.

do c~mércio de GLp, onde s~o ?u~cadas proteção co- Sala das Sessões 20 de junho de 2000. - Depu-
mer~lal para as empresas dl~tnbuldoras, produz a ne- tado Ricardo Ferraço.
ces_sldad,e do se~ descumpnrr:'ento. para que a popu LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
laça0 seja atendida ~,: m~nelr~ mas_ adequad~, tra- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _
zendo, como consequencla, a mflaçao generalizada C DI
de toda a regulamentação existente, principalmente e
quanto aos aspectos de segurança. MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA

Os botijões são desviados com a finalidade de GABINETE DO MINISTRO

impedir a competitividade do concorrente que atua na PORTARIA N2 843
t
DE 31 DE OUTUBRO DE 1990

mesma localidade. Estes desvios foram levados ao
conhecimento do DNC, conforme registrado em diver
sos processos existentes no órgão, onde são relata
das desde retiradas de botijões para áreas distantes
até a eliminação destes, através de danos ou oculta
ção.

Este procedimento sobrevive apoiado no fato de
que o sistema em vigor permite que o vasilhame com
a marca de uma determinada empresa, em boas con
dições de utilização, possa ser eliminado do mercado
pelo concorrente que possua vasilhames sucateá·
veis. Tal fato imputa um ônus a empresa que possui o
vasilhame de sua marca em boas condições e que fi
cará com a sucata "indestrocável" de seu concorren
te, sendo que a empresa que praticou a ocultação do
botijão não terá nenhum custo adicional, já que o boti
jão de sua marca seria sucateado.

O destaque que o governo vem impondo aos as
suntos relacionados com os direitos do consumidor
tem sido utilizado, em diversas, oportunidades nos
processos de discussão da regulamentação do setor,
onde são formuladas propostas de conotação comer
ciai de interesse das empresas, apoiadas em argu
mentação de que estes procedimentos beneficiam o
consumidor, sem previamente tem uma posição des
tes. O direito do consumidor requer estudos comple
xos, sem os quais o que se pode fazer, sem grandes
erros, é fornecer ao consumidor várias alternativas de
acesso ao mercado de GLP, de modo que, posterior
mente, possam ser aperfeiçoadas aquelas que me
lhor representem seus desejos.

Assim, pretendemos com o projeto em tela,
apresentar uma solução legal para a origem de toda a
distorção que atinge o mercado de GLP envasilhado
no País, que é relacionada a pr&priedade dos vasilha
mes e os respectivos mecanismos de destroca que
pune a empresa mais eficiente. Acrescentamos tam
bém alguns artigos delineando de forma geral o co
mércio do produto, chamando a ANP para que con
clua o processo, evitando assim que a lei produza o
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MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO

RESOLUÇÃO Ni 14, DE 3D DE OUTUBRO
DE 1975

1 - Objetivo:
1.1 - Esta Norma estabelece as regras gerais

que devem ser observadas no exame visual de recipi
entes de GLP já utilizados, fabricados de acordo com

O Conselho Nacional do Petróleo, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 10, do Decreto-Lei
nº 538 (*), de 7 de julho de 1983, e o art. 1º do Decreto
nº 42.483 (*), de 16 de outubro de 1957, e

Considerando a necessidade de estabelecer as
regras gerais que devem ser observadas no exame vi
sual de recipientes de GLP já utilizados, resolve:

Art. 1º Aprovar e estabelecer a Norma-NB-70
que acompanha a presente Resolução.

Art. 2º Esta Norma entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio. - Oziel Almeida Costa, Presidente.

Norma Brasileira

CNP
INSPEÇÃO VISUAL DE INA.7n

ABNT
RECIPIENTES DE GLP

RESOLUÇÃO Ni 3nS

....................................................................................
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Art. 19. É de responsabilidade da distribuidora a Estabelece Norma e Padrão relativos
manutenção do vasilhame transportável e sua requa- a Recipientes Transportáveis de Aço Car·
Iificação. bono, para gases liquefeito de petróleo.

......... O Conselho Nacional do Petróleo, no uso das

................................ atribuições que lhe conferem o art. 10, do Decre-
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA to-Lei nº 538, de 7 de julho' de 1938, o art. 1º do De-

CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO ereto nº 42.483, de 16 de outubro de 1957, o art. 3!!

~14A Sessão Extraordinária da Lei nº 2.004, de 3 de outubro da 1953 e nº VII do
(19 de março de 1974) art. 19 do Decreto nº 70.750, de 23 de junho de

1972, e

_ Considerando a ~~c~ssidade d..a (eformulação da
P.NB-64R, relativa a Recipientes Transportáveis de Aço
Carbono, para gases liquefeito de petróleo, resolve:

Art. 1º Aprovar e estabelecer a Norma
NB-324-Recipientes Transportáveis de Aço Carbono
para gases liquefeito de petróleo e PB-363 - Dimen
são de recipientes transportáveis para 45kg de GLp,
que são baixadas por esta Resolução.

Art. 2º A NB-324, que é a norma geral, engloba,
além do PB-63, a ES-665, o PB-264 e os MB-904 e
MS-905, já aprovados pela Resolução nº 1174.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

RESOLUÇÃO N!! 1·74

Estabelece Especificações e Méto·
dos de Ensaio, constituindo partes da
Norma Técnica CNF·ABNT·NB·665.

O Conselho Nacional do Petróleo, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 10 do Decreto-Lei
nº 538, de 07 de julho de 1938, o art. 1º do Decreto
nº 42.483, de 16 de outubro de 1957, o art. 3º da Lei
2.004, de 3 de outubro de 1953 e nº VIII do art. 19 do
Decreto nº 70.750, de 23 de junho de 1972, e

Considerando a necessidade da reformulação da
PNB-64, relativas a Recipientes Transportáveis de Aço
Carbono, para gases liquefeito de petróleo, resolve:

Art. 1º Aprovar e estabelecer a Especificação
EB-665 - Recipientes Transportáveis de Aço Carbo
no, para GLP; o padrão PB-264, - Dimensões de Re
cipientes Transportáveis para 13kg de GLP, e os Mé
todos: MB-904 - Determinação de Expansão Volumé
trica de Recipientes Transportáveis de Aço Carbono
para GLp, e MB-905 - Determinação da Ruptura de
Recipientes Transportáveis de Aço Carbono para

.GLP, que são baixadas por esta Resolução e fazem
,parte da CNP-ABNT-NB-665.

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Araken de Oliveira, Presidente. DO de 18-4-74
p. 4454 CNP-ABNT-EB-665

1 - Objetivo e Campo de Aplicação
Esta Especificação tem por objetivo fixar as ca

racterísticas mínimas exigíveis para a fabricação dos
recipientes transp'ortáveis, destinados ao acondicio
namento de gás liquefeito de petróleo, construídos de
chapas de aço carbono soldadas por fusão.

-0aS:-Caberá ao Conselho Nacional do Petróleo
a coordenação de quaisquer trabalhos que visem à
alteração da presente Especificação.



CAPíTULO I
Do Sistema de Distribuição do GLP .

Art. 1º O Sistema de Distribuição do GlP com
preende:

a) o Conselho Nacional do Petróleo como órgão
central, competindo-lhe o planejamento, a coordena
ção e o controle das atividades do Sistema;

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO

RESOLUÇÃO N!! 13, DE 24 DE DEZEMBRO
DE 1976

O Conselho Nacional do Petróleo, (CNP), no
uso das atribuições que lhe confere o art. 3º da Lei nº
2.004 (*), de 3 de outubro de 1953, o Decreto nº
70.750 (*), de 23 de junho de 1972, e a Portaria Minis
terial nº 294, de 13 de maio de 1974, que aprovou o
seu Regimento Interno, e

Considerando que compete ao CNP autorizar,
regular e controlar, no território nacional, todas ativi
dades do abastecimento nacional do petróleo, entre
as quais as ligadas ao GLP como seu derivado, su
perintendendo as medidas que lhe são concernen
tes;

Considerando que a regulamentação da distri
buição do transporte e do comércio do GLP está es
parsa em vários atos, inadequada e sobretudo desa·
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a especificação EB-665, da ABNT, e atendendo aos tualizada, em face da evolução econômico-social do
requisitos mínimos de segurança estabelecidos na País e das condições de que decorreu;
NB-324. Considerando o alcance social do emprego do

Nota - Caberá ao Conselho Nacional do Petró- GLP, por ser usado nas cozinhas da grande maioria
leo a coordenação de quaisquer trabalhos que visem dos brasileiros, particularmente nas daqueles de me-
à alteração desta Norma. nor poder aquisitivo;

2 - Definições: Considerando que é preciso, pois, garantir a

2.1 - Empresa Distribuidora - É a Empresa re- p?~sibilidade do uso do GlP a todas as ~amadas s~-
gistrada nos órgãos controladores oficiais como habili- ClalS, e..~u~ se deve ate~der às neceSSidades e as
tada a proceder a distribuição de GLP. Incumbe à conven.lenclas do consumidor, sem d~scurardo tra~~-
Empresa Distribuidora, entre outras responsabilidades, mento Justo a t?dos aqueles que dedicam suas atlvl-
os serviços de conservação dos recipientes. ~ades ao supr,lme~to do GlP, sempre presentes os

2 2 S
- I'" N d f' , - Interesses naCionaiS;

. - ao ap IcavelS a esta orma as e Inlçoes C 'd d d d' .
para "Recipientes Transportáveis", "Gases Liquefeito on~1 eran o que se eve elxar ao cons~ml-
de Petróleo" "Corpo de Recipiente" e "Peças Acessó- dor a opçao de a?as,tecer-se no revendedor autonza-
rias" aprese~tadas na EB-665. do de sua preferencla;

. _ . Considerando a possibilidade da redução do
3 - Condlçoes Gerais: preço do Glp, deixando-se o ônus do custo da entre-
3.1 - As ~mpre~as Distribuidoras d~~~m det~l~ar, ga domiciliar somente àqueles que desejam arcar

observada a onentaçaç> desta Norma, criterlos propnos com as despesas respectivas;
para a inspeção visual de recipientes de GLP. Considerando a necessidade de tabelar o preço

3.2 - Esses critérios devem ser encaminhados do GlP em todo o território nacional, seja com preço
ao Conselho Nacional do Petróleo onde ficarão arqui- definido - sem acréscimos, seja partindo de preço de-
vados. Toda e qualquer alteração desses critérios finido de localidade supridora mais próxima - acresci-
deve ser participada ao CNP com uma justificativa do de valor fixado, decorrente de curva de frete;
d~s razões determ~nadas,das modificaçõe~. O en.ca- Considerando o vulto da rede de distribuição
mlnhamento devera ser feito dentro de 30 (tnnta) dias, para a fiscalização adequada somente com os meios
a partir da entrada em vigor desta Norma ou da data e recursos do CNP' '

da modificação. Considerand~que se pode contar com a coope-
........................... ração dos interessados no processo de distribuição,
.............. transporte e comércio do GLP, especialmente das

companhias distribuidoras, pelos recursos e meios
disponíveis, e também dos consumidores;

Considerando, ainda, outros aspectos pertinen
tes consubstanciados na Polícia Nacional para o Gás
Combustrvel;

Considerando, finalmente, que a regulamenta
ção das atividades relacionadas com o GlP, com vis
tas à sua utilização como combustível em aparelhos
queimadores, em sua maior parte empregados na
cocção doméstica, carece de ser atualizada e refor
mulada, resolve:
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MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO

RESOLUÇÃO NR 4, DE 6 DE JUNHO DE 198!'

O Conselho Nacional do Petróleo, no uso das atri
buições que lhe conferem a Lei nº 2.004(1), de 3 de ou
tubro de 1953, o Decreto nº 42.483(2), de 16 de outubro
de 1957, o Decreto n!! 75.468(3); de 11 de março de
1975, e a Portaria MME n!! 235, de 17 de fevereiro de
1977, que aprovou seu Regimento Interno, e

Considerando que, dado o alcance social do
uso do CLP no Brasil, faz-se imperioso adaptar as
medidas vigentes à realidade nacional, assim como
reuni-Ias, tanto quanto possível, em um só documen
to, de melhor compreensão;

Considerando o que consta dos Processos CNP
n!!s 27300.006880/88, 001.653/87, 001.778/87 e
005.990/88, resolve:

TíTULO J

Preceito Fundamental

Art. 1º As pessoas, físicas ou jurídicas, que exer
çam, ou venham a exercer, atividades ligadas ao
abastecimento nacional de GLp, ficam obrigadas ao
cumprimento desta Resolução.

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução,
entende-se por abastecimento nacional de GLP o
transporte, o armazenamento, o envasilhamento, a
distribuição e o comércio, para atender ao consumo
do referido produto.

TíTULO 11
Das Definições

Art. 2!! Para efeito desta Resolução entende-se
por:

1-Sistema Nacional de Abastecimento de GLP:

- Conjunto de empresas, bens, atividades, nor
mas e serviços, constituído para o fim precípuo de re
alizar o abastecimento de GLP em todo o Território
Nacional.

11 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP:

- São produtos constituídos de hidrocarbonetos
com 3 ou 4 átomos de carbono {propano, propeno,
butano e butenos}, podendo apresentar-se em mistu
ra entre si e com pequenas frações de outros hidro
carbonetos {NB-324 estabelecida pela Resolução nº
3, de 28 de janeiro de 1975 - Legislação Complemen
tar- Doc.1}.
....................................................................................

PROJETO DE LEI NR 3.247, DE 2000
{Do Sr. Evilásio Farias}

Dispõe sobre a regulamentação da
atividade profissional de esteticista e dá
outras providências correlatas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.014,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica regulamentada, em todo o território

nacional, a profissão de esteticista, observadas as
disposições contidas nesta Lei;

Art. 2ºA atividade profissional de que trata o artigo
anterior somente poderá ser exercida por aqueles que
preencham uma das seguintes condições.

I - que tenham diploma de curso de formação
de estética facial e corporal, devidamente reconheci
do pelo Poder Público;

11 - os profissionais que, na data da publicação,
tenham comprovadamente exercido a atividade de
esteticista há pelo menos um ano.

Art. 3º Ficam os esteticistas profissionais, na for
ma da Legislação em vigor, autorizados a criarem o
Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de
Esteticistas.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Os esteticistas, a exemplo dos cabeleireiros e
barbeiros, são atividades profissionais que fazem
parte do dia a dia das pessoas, independente da sua
condição socioeconômica.

O trabalho dos esteticistas não se resumem tão
somente ao efeito estético na aparência e no embele
zamento das pessoas. A Organização Mundial da Saú
de (OMS) e o Instituto Nacional do Câncer, recomen
dam o uso dos serviços profissionais dos esteticistas
como tratamento complementar na cura do câncer, em
particular das pessoas submetidas à radioterapia e ou
quimioterapia, pois, segundo eles, o bem estar psicoló
gico das pessoas que necessitam de reposição capilar
e maquilagem são importantíssimo no processo de re
cuperação.

Ademais, trata-se de um mercado que cresce
vertiginosamente, com surgimento de inúmeros es
paços que oferecem estes serviços e, como tal, mere
ce um reconhecimento do Poder Público.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tado Dr. Evilásio Farias, PSB - SP••
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PROJETO DE LEI Nl! 3.248, DE 2000
(Do Sr. Evilásio Farias)

Dispõe sobre a regulamentação da
profissão de cabeleireiro e dá outras
providências correlatas.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 1.132,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica regulamentada, em todo o território
nacional, a atividade profissional de cabeleireiro,
obedecidas as formalidades contidas nesta lei;

Art. 2º Para exercer a função descrita no artigo
anterior os profissionais deverão atender as segUin
tes condições;

I - tenham formação e treinamento profissionais
específicos, ministrados em cursos promovidos por
instituições oficiais ou privadas, devidamente reco
nhecidas pelo Poder Público;

" - estejam exercendo, comprovadamente, há
mais de um ano, esta atividade profissional, contados
a partir da publicação desta Lei.

Art. 3º Fica autorizada, nos termos do art. 58 e
parágrafos, da Lei nº 9.649/98, a criação do Conselho
Federal e Conselhos Regionais de Cabeleireiros.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A exemplo de outras categorias profissionais, cu
jas funções são também consideradas indispensáveis
no dia a dia das pessoas, o trabalho dos cabeleireiros
tem uma relevância ímpar na sociedade.

Não há dúvidas de que esses valorosos profissi
onais exercem uma influência muito grande no de
sempenho e no sucesso das pessoas. Ao cuidar da
aparência, do visual e do bem estar social das pesso
as a força de trabalho destes profissionais adquire
uma importância maior.

Na medida em que manipulam produtos quími
cos que podem quando não manuseados com a devi
da habilidade, provocar danos à saúde das pessoas,
utilizam esses serviços, não restam dúvidas de que, o
Poder Público tem o dever e a responsabilidade de re
gulamentar esta profissão.

Como se vê, a presente iniciativa não tem apenas
o intuito de atender às antigas aspirações deste valoro
so segmento da força de trabalho de nossa sociedade,
mas sobretudo, regulamentar uma atividade profiSSIO
nal insalubre que, no seu exercício, dada a necessidade
de manipulação de instrumentos pontiagudos e cortan-

tes, requer treinamento, habilidade e instruções báSI
cas de saúde pública.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000 - Depu
tado Dr. Evilásio Farias, PSB - SP

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

Dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
e dá outras providências.

CAPíTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profis
sões regulamentadas serão exercidos em caráter pri
vado, por delegação do Poder Público, mediante au
torização legislativa.

§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamen
tadas serão disciplinados mediante decisão do plenário
do conselho federal da respectiva profissão, garantin
do-se que na composição deste estejam representados
todos seus conselhos regionais.

§ 2º Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, dotados de personalidade Jurídica
de direito privado, não manterão com os órgãos da
Administração Pública qualquer vínculo funcionai ou
hierárquico.

§ 3º Os empregados dos conselhos de fiscaliza
ção de profissões regulamentadas são regidos pela
legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma
de transposição, transferência ou deslocamento para
o quadro da Administração Pública direta ou indireta.

§ 4º Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e exe
cutar as contribuições anuais devidas por pessoas fí
sicas e Jurídicas, bem como preços de serviços e mui
tas, que constituirão receitas próprias, consideran
do-se título executivo extrajudicial a certidão relativa
aos créditos decorrentes.

§ 5º O controle das atividades financeiras e ad
ministrativas dos conselhos de fiscalização de profis
sões regulamentadas será realizado pelos seus ór
gãos mternos, devendo os conselhos regionaiS pres
tar contas, anualmente, ao conselho federal da res
pectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.



PROJETO DE LEI NS! 3.250, DE 2000
(Do Sr. Adolfo Marinho)

Dispõe sobre a jornada de trabalho
do odontólogo (cirurgião dentista) da
Administração Pública Federal Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas
Federais e dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A jornada de trabalho dos ocupantes de

cargos de categoria funcional de Odontólogo (Cirur
gião Dentista) da Administração Pública Federal
Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Fe
derais corresponderá a 4 (quatro) horas diárias.

§ 1ºOs ocupantes de cargos de categoria funci
onai de odontólogo, que tem carga horária de 30 (trin
ta) horas semanais ou 6 (seis) horas diárias, tem sua
jornada de trabalho conforme estabelece o caput
sem prejuízos de qualquer diminuição ou vantagem
dos seus vencimentos.

§ 2'1 Os ocupantes dos cargos efetivos integran
tes da categoria funcional que trata este artigo pode
rão, mediante opção funcional, exercer suas ativida
des em jornada de oito horas diárias, observada a dis
ponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3'1 Revogam-se as dise.0sições em contrá-
rio.

Obriga aos médicos e instituições
credenciadas pelo Sistema Único de
Saúde a prescreverem medicamentos
com sua denominação genérica.

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

Justificação

Temos convivido há muitotempo com os altíssi
mos preços dos remédios vendidos no País que, in
clusive, foram objeto de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito nesta Casa.
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§ 62 Os conselhos de fiscalização de profissões Utilizados amplamente em países como os EUA
regulamentadas, por constituírem serviço público, go- e no Canadá, os genéricos chegaram ao Brasil e já
zam de imunidade tributária total em relação aos seus despertam o interesse do consumidor.
bens, rendas e serviços. Os genéricos terão preço entre 40 e 50% mais

§ 72 Os conselhos de fiscalização de profissões baratos do que os produtos chamados referência.
regulamentadas promoverão, até 30 de junho de Portanto, além de terem qualidade e eficácia, terão
1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao um preço adequado e, assim sendo, nada mais justo
estabelecido neste artigo. do que fornecer à população uma receita médica já

§ 89 Compete à Justiça Federal a apreciação i~e~tificando tais produtos de forma a facilitar a aqui-
das controvérsias que envolvam os conselhos de fis- slçao dos mesmos.
calização de profissões regulamentadas, quando no Para tanto, esperamos contar com o apoio dos
exercício dos serviços a eles delegados, conforme colegas desta Casa na aprovação deste projeto de
disposto no caput. lei, cujos efeitos serão, em curtíssimo prazo, sentidos

§ 9º O disposto neste artigo não se aplica à entidade especial,mente pelos men.o~ aquinhoados e usuários
de que trata a Lei nº 8.906 de 4 de julho de 1994. de ~edlcamentos especiais, portanto, com preços

, abusIvamente altos.
........................................................~........................... Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu-
.......... tado Or. Hélio, POT - SP.

PROJETO DE LEI N2 3.249, DE 2000
(Do Sr. Dr. Hélio)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1li Qualquer paciente que seja atendido

em hospitais públicos ou credenciados pelo Siste
ma Único de Saúde - SUS, deverá, obrigatoriamen
te ter a prescrição medicamentosa, guia de remédi
os ou qualquer outra indicação, a identificação do
medicamento com sua denominação genérica.

Art. 2'1 Os médicos que atuam em hospitais públi
cos ou estabelecimentos de saúde credenciados pelo
Sistema Único de Saúde - SUS, deverão observar o
cumprimento do disposto no art. 1'1 desta lei.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
publicação.
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Justificação

Este Projeto decorre de uma sugestão que foi
enviada pelo Sindicato dos Odontologistas no Estado
do Ceará.

A Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, esta
belece a jornada de trabalho de Médico, Médico de
Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico Veteri
nário de 4 (quatro) horas diárias. Já os Odontólogos
(Cirurgiões-Dentistas) têm a jornada de trabalho nos

I

termos do Decreto Lei nº 2.140, de 26 de julho de
1984, de 6 (seis) horas diárias.

Ocorre que, relativamente aos Odontólogos (Ci
rurgiões-Dentistas), está havendo uma séria distor
ção: enquanto os médicos têm uma jornada diária de
4 (quatro) horas e semanal de 20 (vinte) horas, os
Odontólogos (Cirurgiões Dentistas) são obrigados a
prestar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas sema
nais. Existe evidente quebra da isonomia, pois tra
ta-se esta profissão de um ramo da medicina, que é a
arte e ciência de curar ou atenuar doenças.

Este Projeto, de modo bastante direto, determina
que a classe Odontológica cumpra a mesma jornada fi
xada para a classe médica, inclusive o mesmo tratamen
to dado ao médico veterinário. Todavia, prevendo situa
ções peculiares, determina enfaticamente que, ocorren
do a jornada maior, mediante opção e havendo disponi
bilidade orçamentária e financeira possam estes profissi
onais exercer suas atividades.

Estou certo de que os nobres pares Congressis
tas prestarão total apoio para que este seja aprovado
com a rapidez que se faz necessária para com os
Odontólogos (Cirurgiões-Dentistas), que tão relevan
tes serviços prestam à população brasileira.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2000. - Depu
tado Adolfo Marinho, - PSDB - CE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nº 9.436, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997

Dispõe sobre a jornada de trabalho
de médico, médico de saúde pública,
médico do trabalho e médico veterinário,
da Administração Pública Federal Direta,
das Autarquias e das Fundações Públicas
Federais, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 1º A jornada de trabalho de quatro horas
diárias dos servidores ocupantes de cargos efetivos
integrantes das Categorias Funcionais de Médico,
Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Mé
dico Veterinário, de qualquer órgão da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das funda
ções púbicas federais, corresponde aos vencimentos
básicos fixados na tabela constante do anexo a esta
Lei.

§ 1º Os ocupantes dos cargos efetivos integran
tes das categorias funcionais de que trata este artigo
poderão, mediante opção funcional, exercer suas ativi
dades em jornada de oito horas diárias, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2º A opção pelo regime de quarenta horas-se
manais de trabalho corresponde a um cargo efetivo
com duas jornadas de vinte horas semanais de traba
lho, observados, para este fim, os valores de venci
mentos básicos fixados na tabela constante do anexo
a esta Lei, assegurada aposentadoria integral aos
seus exercentes.

§ 3º O adicional por tempo de serviço, previsto
no art. 67 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, em qualquer situação de jornada de trabalho,
será calculado sobre os vencimentos básicos estabe
lecidos no anexo desta Lei.

§ 4º As disposições constantes dos §§ 1º, 2!! e 311

deste artigo produzem efeitos a partir de 15 de agos
to de 1991, data da edição da Lei nº 8.216, de 13 de
agosto de 1991, não importando na percepção de
vencimentos anteriores; sendo convalidadas as situ
ações constituídas até a data de publicação desta
Lei.

Art. 2º (Vetado.)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Inde
pendência e 109º da República. - FERNANDO H.
CARDOSO - Paulo Paiva - Carlos C. de Albuquer
que - Luiz C. Bresser Pereira.

DECRETO-LEI Nl! 2.140
DE 28 DE JUNHO DE 1984

Institui a Gratificação de Incentivo-à
Atividade Odontológica, na Previdência
Social, e dá outras providências.



Brasília, 28 de junho de 1984; 163º da Indepen
dência e 96º da República. - JOÃO FIGUEIREDO 
Jarbas Passarinho - Delfim Netto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibido, nos termos desta lei, que o

empregador utilize, para redução do período de férias

PROJETO DE LEI N!! 3.251, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Proíbe a utilização, para reduzir
período de férias do empregado, de falta
não justificada ao serviço descontada do
salário.

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)
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O Presidente da República, no uso das atribui- atribuídos ao funcionário no período a que alude este
ções que lhe confere o artigo 55, item 111, da Constitui- artigo.
ção, Art. 5º As estruturas da Categoria Funcional de

Decreta: Odontólogo, código NS-909 ou LT-NS-909, do Grupo
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Incentivo - Outras Atividades de Nível Superior, ficam altera-

à Atividade Odontológica, a ser deferida aos servido- das na forma do Anexo deste Decreto-Lei.
res da Previdência Social integrantes da Categoria § 1º As alterações a que se refere este artigo
Funcional de Odontólogo, código NS-909 ou não acarretarão elevação automática de vencimento
LT-NS-909, do Grupo Outras Atividades de Nível Su- ou salário.
perior, a que se refere a Lei nº5.645, de 10 de dezem- § 2º Os servidores atingidos pela alteração se-
bro de 1970, pelo efetivo desempenho de atividades rão posicionados nas classes resultantes da nova es-
odontológicas. trutura, mantidas as respectivas referências de venci~

Art. 2º A gratificação de que trata este Decre- mento ou salário.
to-Lei corresponderá a percentuais de até 100% Art. 6º Fica extinto o regime_de trabalho de 40
(cem por cento), incidentes sobre o valor do venci- (quarenta) horas semanais em relação às categorias
mento ou salário de maior referência da Categoria funcionais mencionadas no artigo 5º, permanecendo
Funcional de Odontólogo, de acordo com critérios o de 30 (trinta) horas semanais.
estabelecidos pelo Ministro da Previdência e Assis- Art. 7º O preenchimento dos cargos ou empre-
tência Social. gos das classes, especial e intermediárias, da cate-

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor ocu- goria funcional a que se refere este Decreto-Lei,
par cargo em comissão ou função de confiança, inte- far-se-á mediante progressão funcional ou outras for-
grante do Grupo-Direção ou Assessoramento Superi- mas regulares de provimento.
ores, instituída pela Lei nº5.645, de 1970, os percen- Art. 8º As despesas decorrentes da execução
tuais da gratificação continuarão a incidir sobre o ven- deste Decreto-Lei correrão à conta das dotações pró-
cimento ou salário da maior referência da Categoria prias das autarquias previdenciárias.
Funcional de Odontólogo. Parágrafo único. Na hipótese de haver insufi-

Art. 3º Considerar~se·ão como de efetivo exercf- ciência de recursos orçamentários próprios das Au-
cio, para fins deste Decreto-Lei, exclusivamente, os tarquias, a sua complementação poderá ser atendida
afastamentos em virtude de: à conta de dotações a serem consignadas no Orça-

a) férias; mento da União.
b) casamento; Art. 9º Este decreto-lei entra em vigor na data de
c) luto; sua publicação, revogadas as disposições em contrá

rio.
d) licenças para tratamento da própria saúde, a

gestantes ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;

g) missão ou estudo no estrangeiro, quando o
afastamento houver sido autorizado pelo Presidente
da República ou Ministro de Estado;

h) indicação para ministrar ou receber treina
mento ou aperfeiçoamento, desde que o programa
seja promovido ou aprovado pelo Ministério da Previ
dência e Assistência Social.

Art. 4º A Gratificação de Incentivo à Atividade
Odontológica, sobre a qual incidirá o desconto previ
denciário, será incorporada aos proventos do funcio
nário que a tenha percebido na data da aposentado
ria e nos doze meses imediatamente anteriores.

Parágrafo único. O valor a ser incorporado será
o correspondente a média aritmética dos percentuais
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do empregado, falta ao trabalho que tiver determina
do desconto correspondente no salário.

Art. 29 O art. 131 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte alte
ração:

"Art. 131 .

''''IV - justificada pela empresa,
entendendo-se como tal a que não tiver
determinado o desconto do
correspondente-salário, bem assim a não
justificada, se tiver determinado esse
mesmo desconto; (NR)

"

Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após a data de sua publicação.

Justificação
Nos termos da legislação trabalhista vigente, o

empregado que falta ao serviço e não pode justificar
sua ausência está sujeito a duas punições: o descon
to, no salário, do valor correspondente à jornada a
que não compareceu e, ainda, redução do período de
férias a que vai fazer jus. É o que está estabelecido
nos arts. 130 e 131 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

Trata-se, em nosso entender, de castigo exces
sivo. O trabalhador nem sempre consegue evitar a fal
ta, ainda que não possa justificá-Ia de forma aceitável
ao empregador.

O projeto de lei que ora apresentamos tem por
escopo eliminar essa possibilidade de punição exces
siva. Por meio de alteração do inciso IV do art. 131 da
CLT, deixa ao empregador, em caso de falta não justi
ficada do empregado ao trabalho, a opção de efetuar
o desconto salarial correspondente ou utilizar a falta
para reduzir o próximo período de férias do trabalha
dor, pela forma contida no art. 130.

Acreditamos tratar-se de iniciativa justa e opor
tuna e, portanto, digna do honroso apoio dos nobres
pares.

Sala das Sessões, 20 de jU:1ho de 2000. - Depu
tado Bispo Rodrigues.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TfTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPfTULO IV
Das Férias Anuais

SEÇÃO I
Do Direito a Férias e da sua Duração

Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses
de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá
direito a férias, na seguinte proporção:

*Art. 130 com redação dada pelo Decreto-Lei
nº 1.535, de 13-4-1977.

1- 30 (trinta) dias corridos, quando não houver
faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;

11 - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando
houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

11I - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver
tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV -12 (doze) dias corridos, quando houver tido
de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

§ 1º É vedado descontar, do período de férias,
as faltas do empregado ao serviço.

*§ 1º com redação dada pelo Decreto-Lei
nº 1.535, de 13-4-1977.

§ 29 O período de férias será computado, para
todos os efeitos, como tempo de serviço.

*§ 2º com redação dada pelo Decreto-Lei
nº 1.535, de 13-4-1977.

Art. 131. Não será considerada falta ao serviço,
para os efeitos do artigo anterior, a ausência do em
pregado:

*Art. 131 com redação dada pelo Decreto-Lei
nº 1.535, de 13-4-1977.

1- nos casos referidos no art. 473;
11- durante o licenciamento compulsório da em

pregada por motivo de maternidade ou abono, obser
vados os requisitos para percepção do salá
rio-maternidade custeado pela Previdência Social.

*/nciso 1/ com redação dada pela Lei nº 8.921,
de 25-7-1994.

11I- por motivo de acidente do trabalho ou enfer
midade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro



IV - justificada pela empresa, entendendo-se
como tal a que não tiver determinado o desconto do
correspondente salário;

V - durante a suspensão preventiva para res
ponder a inquérito administrativo ou de prisão pre
ventiva, quando for impronunciado ou absolvido; e

VI - nos dias em que não tenha havido servi
ço, salvo na hipótese do inciso 111 do art. 133.

Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apre
sentação do empregado para serviço militar obriga
tório será computado no período aquisitivo, desde
que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90
(noventa) dias da data em que se verificar a respec
tiva baixa.

"'Art. 132 com redação dada pelo Decreto-Lei
nº 1.535, de 13-4· 1977.

·Vlde Medida Provisória nll 1.952-24, de 26 de maio de

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.952-24,
DE 26 DE MAIO DE 2000

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para dispor sobre o
trabalho a tempo parcial, a suspensão do
contrato de trabalho e o programa de
qualificação profissional, modifica as
Leis nila 6.321, de 14 de abril de 1976,
6.494, de 7 de dezembro de 1977, 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e 9.601, de 21
de janeiro de 1998, e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1ºAcrescentem-se os seguintes arts. 58-A,
130-A, 476-A e 627-A à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943):

"Art. 58-A. Considera-se trabalho em
regime de tempo parcial aquele cuja dura
ção não exceda a vinte e cinco horas sema
nais.

§ 1º O salário a ser pago aos empre
gados sob o regime de tempo parcial será
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Social - INSS, excetuada a hipótese do inciso IV do proporcional à sua jornada, em relação aos
art. 133; empregados que cumprem, nas mesmas

*Inciso 111 com redação dada pela Lei nº 8.726, funções, tempo integral.
de 5-11-1993. § 2º Para os atuais empregados, a

adoção do regime de tempo parcial será fei
ta mediante opção manifestada perante a
empresa, na forma prevista em instrumento
decorrente de negociação coletiva." (NR)

"Art. 130-A. Na modalidade do regime
de tempo parcial, após cada período de
doze meses de vigência do contrato de tra
balho, o empregado terá direito a férias, na
seguinte proporção:

I - dezoito dias, para a duração do tra
balho semanal superior a vinte e duas ho
ras, até vinte e cinco horas;

11 - dezesseis di~s, para a duração do
trabalho semanal superior a vinte horas, até
vinte e duas horas; ,

111 - quatorze diaf' para a duração do
trabalho semanal sUPEjlrior a quinze horas,
até vinte horas; :

IV - doze dias, para a duração do tra
balho semanal superi~r a dez horas, até
quinze horas; .

V - dez dias, para a duração do traba
lho semanal superior a cinco horas, até dez
horas; '1

VI - oito dias, para a duração do trabalho
semanal igualou inferior a cinco horas.

Parágrafo único. O empregado contra
tado sob o regime de tempo parcial que tiver
mais de sete faltas injustificadas ao longo
do período aquisitivo terão seu período de
férias reduzido à metade." (NR)

"Art. 476-A. O contrato de trabalho po
derá ser suspenso, por um período de dois
a cinco meses, para participação do empre
gado em curso ou programa de qualificação
profissional oferecido pelo empregador, com
duração equivalente à suspensão contratu
al, mediante previsão em convenção ou
acordo coletivo de trabalho e aquiescência
formal do empregado, observado o disposto
no art. 471 desta Consolidação.

§ 1º Após a autorização concedida por
intermédio de convenção ou acordo coletivo,
o empregador deverá notificar o respectivo
sindicato, com antecedência mínima de quin
ze dias da suspensão contratual.

§ 2º O contrato de trabalho não poderá
ser suspenso em conformidade com o dis-

2000



Concede prioridade de julgamento
e demais atos processuais aos
procedimentos judiciais em que figure
como parte pessoa com idade igualou
superior a sessenta e cinco anos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nQ 3.218,
de 2000.)

PROJETO DE LEI NQ 3.252, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os procedimentos judiciais em que figure

como parte ou interveniente pessoa com idade igual
ou superior a sessenta e cinco anos terão prioridade
na tramitação de todos os atos e diligências em qual
quer instância.

Art. 2Q O interessado na obtenção deste bene
fício deverá requerê-lo à autoridade competente
para decidir o feito, que determinará ao cartório do
juízo as providências necessárias à prioridade.

Parágrafo único. O interessado deverá juntar
prova de sua idade.

Art. SQ Concedida a prioridade, esta não cessa
rá com a morte do beneficiado, em favor do cônjuge
supérstite, ou companheira com união estável, mai
or de sessenta e cinco anos.

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

Justificação
A demora no andamento dos processos judici

ais é um dos grandes problemas do nosso Poder Ju
diciário. Apesar dos constantes esforços para a solu
ção desse entrave a uma eficaz prestação jurisdi- ci
anal, não há nada que indique que tal problema será
solucionado em breve.

Enquanto isso, nossos idosos não têm pers
pectivas de desfrutar de seus direitos requeridos
através de ação judicial. Muito provavelmente só te
rão esses direitos reconhecidos após a morte e
seus herdeiros é que colherão os frutos dos anos de
expectativa diante de uma demorada e sofrida lide.

Não podemos nos esquecer que as pessoas
idosas têm-direito a proteção especial garantida pela.
Constituição.

§ 79 O prazo limite fixado no caput pode
rá ser prorrogado mediante convenção ou
acordo coletivo de trabalho e aquiescência for
maI do empregado, desde que o empregador
arque com o ônus correspondente ao valor da
bolsa de qualificação profissional, no respecti
vo período." (NR)

"Art. 627-A. Poderá ser instaurado pro
cedimento especial para a ação fiscal, obje
tivando a orientação sobre o cumprimento
das leis de proteção ao trabalho, bem como
a prevenção e o saneâmento de infrações à
legislação mediante Termo de Compromisso,
na forma a ser disciplinada no Regulamento
da Inspeção do Trabalho," (NR)
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posto no caput deste artigo mais de uma Art. 22 Os arts. 59, 143, 628, 643 e 652 da
vez no período de dezesseis meses. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, passam

§ 39 O empregador poderá conceder a vigorar com as seguintes alterações:
ao empregado ajuda compensatória mensal, .
sem natureza salarial, durante o período de ..
suspensão contratual nos termos do caput
deste artigo, com valor a ser definido em
convenção ou acordo coletivo.

§ 49 Durante o período de suspensão
contratual para participação em curso ou pro
grama de qualificação profissional, o empre
gado fará jus aos benefícios voluntariamente
concedidos pelo empregador.

§ 59 Se ocorrer a dispensa do empre
gado no transcurso do período de susp.en
são contratual ou nos três meses subse
qüentes ao seu retomo ao trabalho, o em
pregador pagará ao empregado, além das
parcelas indenizatórias previstas na legisla
ção em vigor, multa a ser estabelecida em
convenção ou acordo coletivo, sendo de, no
mínimo, cem por cento sobre o valor da últi
ma remuneração mensal anterior à suspen
são do contrato.

§ 6Q Se durante a suspensão do con
trato não for ministrado o curso ou programa
de qualificação profissional, ou o emprega
do permanecer trabalhando para o empre
gador, ficará descaracterizada a suspensão,
sujeitando o empregador ao pagamento
imediato dos salários e dos encargos socia
is referentes ao período, às penalidades ca
bíveis previstas na legislação em vigor, bem
como às sanções previstas em convenção
ou acordo coletivo.



Cria a Área de Proteção Ambiental 
APA - da Baleia Franca.

(Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, li.}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a criação da Área

de Proteção Ambiental - APA - da Baleia Franca.
Art. 2º Fica criada a Área de Proteção Ambi

entai - APA - da Baleia Franca, com a finalidade de
assegurar:

I - a sobrevivência, em águas jurisdicionais
brasileiras, da baleia franca austral (Eubalaena
australis);

11 - o aproveitamento racional e sustentável do
patrimônio ecológico, científico e turístico da APA
em benefício das comunidades locais.

Parágrafo único. A APA da Baleia Franca tem a
seguinte delimitação geográfica: partindo dq -ponto
de coordenadas geográficas 28°36'61 "s e 48°50'31"
W, situado a SW do cabo de Santa Marta Grande
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Daí estarmos apresentando este projeto de lei O Brasil experimenta um insignificante índice
que, embora pareça um privilégio concedido a uma de estoque de sangue em relação à sua população,
categoria especial de pessoas, na prática, nada que não se explica por ideologias religiosas nem por
mais faz do que dar-lhes o mesmo direito de todos falta de solidariedade humana, mas sim pela falta de
os que ingressam em juízo que é o de ter sua pre- divulgação de sua importância, e, principalmente
tensão reconhecida ainda em vida. pela falta de incentivos.

Contamos, pois, com o apoio de nossos ilustres Sabemos da conseqüente economia nos cus-
Pares, no sentido da aprovação deste projeto de lei, tos na área de saúde pública que um estoque mí-
por uma questão de eqüidade para com nossos ido- nimo de sangue alcançaria, beneficiando incontáve-
sos. is brasileiros que padecem por falta de sangue para

Sala das Sessões, 20 de junho d~ 2000. - Depu- atendimentos, tanto rotineiros quanto emergenciais.
tado Bispo Rodrigues. É nosso objetivo, além de resolver o problema

crônico da ausência de um estoque mínimo de san
gue, com sua conseqüente economia de recursos pú
blicos, possibilitar, por meio da doação de sangue, a
insêrição no-eoncurso Vestibular, daqueles põstulan
tes de baixa renda, compensando-os com a isenção
da Taxa de Inscrição para o referido concurso.

Dados estatrsticos demonstram que, se houver
doação de uma pequena parcela de nossos jovens
entre 18 (dezoito) e 22 (vinte e dois) anos, equaciona
ríamos o problema de estoque de sangue em nosso
País, frisando-se nesta oportunidade, tratar-se tam
bém, de idade ideal para a doação de sangue.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tado Antonio Cambraia.

PROJETO DE LEI N!! 3.254, pE 2000
(Do Sr. Eduardo Jorge)

PROJETO DE LEI N!! 3.253, DE 2000
(Do Sr. Antonio Cambraia)

Isenta os-doadores de sangue, do
pagamento da Taxa de Inscrição para o
Concurso Vestibular das Universidades
Públicas Federais.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li.}

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Serão isentos do pagamento da Taxa de
Inscrição para o Concurso Vestibular das Universi
dades Públicas Federais os postulantes que com
provarem haver doado sangue nos 90 (noventa)
dias anteriores à data da efetiva inscrição para o
concurso.

Parágrafo único. Considerar-se-á como doador
de sangue, para fins de enquadramento neste arti
go, aquele que doar plasma humano à Bancos de
Sangue públicos, que deverá emitir certificado pro
batório, constando a data da doação.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Ficam revogadas todas as disposições
em contrário.

Justificação

Pretendemos, com a apresentação do presen
te projeto de lei, amenizar um grave problema verifi
cado no Brasil, que é o baixo estoque de plasma hu
mano nos Bancos de Sangue, gerando, conseqüen
temente, grande economia dos gastos com a saúde
pública, bem como facilitar o acesso ao Concurso
Vestibular dos postulantes de baixíssima renda, por

-'l1eio da possibilidade de isenção da Taxa de Inscri
ção nos concursos realizados pelas Universidades
Públicas Federais.



mo;

Justificação

A baleia franca austral (Eubalaena australis),
ou simplesmente baleia franca, é um cetáceo de
grande tamanho, que pode atingir, segundo registros
históricos, mais de 17 metros de comprimento e peso

IV - a promoção de atividades 'científicas e
educativas destinadas ao uso sustentável do patri
mônio natural, histórico e cultural da região;

V - a recuperação de áreas degradadas, em
especial nas ilhas abrangidas pela APA.

Art. 59 Com vistas a assegurar a adequada im
plantação da APA da Baleia Franca, o órgão gestor
da APA poderá, observada a legislação em vigor, fir
mar convênios, acordos ou termos de cooperação
com instituições públicas ou privadas,

Art. 6º As infrações ao disposto nesta lei sujei
tam-se às penalidades previstas na Lei nº 7.643, de
18 de dezembro de 1987, e na Lei nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998,

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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(Ponto 01), segue em direção 8E até atingir o ponto a} as destinadas à segurança da navegação
de coordenadas geográficas 28°39'56"8 e conforme determinação do órgão competente pela
48°46'43"W (Ponto 02), aproximadamente na isóba- segurança do tráfego hidroviário;
ta de 50 metros; daí segue em direção NE, seguin- b} as destinadas à pesquisa cientrfica, à educa-
do aproximadamente a mes,~a isóbata~ at~ ~,ponto ção ambiental e à guarda e fiscalização da APA;
de° ~o~,rdenadas g~ogr~flcas 28 21, 31 _8 e c} as realizadas por eventuais detentores de
48,3341 W (Ponto 03), dai segue ,e,m dlreçao NE direito de posse de áreas situadas nas ilhas que te-
ate o ponto de coordenadas geograflcas 27°47'52" . . ,
S 48°22'41 "W 't d t d A d . h 'Ih nham baiXO Impacto sobre a blota,e , SI ua o na pon a a n orln a, I a P , f ,. A - d d'f' _
de 8anta Catarina (Ponto 04); deste ponto, acompa- , aragr~ o ,UnlCO, construçao a~ e ~ Icaço~s
nha a faixa de marinha pelo seu limite externo até o p~evlstas no inCISO V depende de autorlzaçao do or-
ponto de coordenadas geográficas 27°47'29"8 e gao gestor da APA.
48°29'17"W, situado na ponta dos Naufragados Art, 49 O órgão gestor da APA da Baleia Franca
(Ponto 05); deste ponto, segue em direção 8W até o coordenará, ouvidos os órgãos estaduais e municipais
ponto de coordenadas geográficas 27°50'01"8 e competentes, bem como os repre§entantes da comu-
48°34'05'W, situado na ponta do Papagaio (Ponto nidade local, a elaboração do Zoneamento Ecológi-
06); daí, segue ao longo da costa em direção aproxi- co-Econômico da APA, visando compatibilizar, segun-
mada ao sul pela faixa de marinha, em seu limite ex- do critérios técnicos, a conservação dos recursos na-
terno, até encontrar o Ponto 01, fechando o períme- turais e a continuidade sustentável das atividades hu-
tro, perfazendo uma área aproximada de 135.000 manas, priorizando:
(cento e trinta e ,cinco mil) hectares. I - a conservação, a longo prazo, da baleia

Art. 39 Na' APA da Baleia Franca, ficam sujei- franca austral, mediante sua proteção adequada no
tas a regulamentação e a prévio licenciamento pelo período reprodutivo;
órgão federal de meio ambiente competente: 11 - a manutenção e a sustentabilidade das ativi-

I - a exploração de serviços turísticos destina- dades econômicas das comunidades tradicionais, bem
dos à observação embarcada da baleia franca e de- como sua integração ao desenvolvimento turístico;
mais espécies ge cetáceos, bem como ao passeio 111 - o desenvolvimento ordenado do ecoturis-
em ilhas, respeitadas as limitações impostas pelo
Zoneamento Ecológico-Econômico da APA;

11 - a implantação ou a ampliação de estrutu
ras frsicas e de atividades econômicas na faixa de
marinha e no espaço marinho, ressalvadas aquelas
desenvolvidas pelas comunidades de pesca artesa
nal no exercício de sua atividade tradicional;

111 - a implantação ou a ampliação de ativida
des de aqüicultura.

Art. 49 Na APA da Baleia Franca, ficam proibidos:
I - a realização, no período de maio a dezem

bro, de campeonatos náuticos envolvendo o uso
de embarcações a motor de qualquer natureza;

II - o uso de explosivos de qualquer natu reza e
a realização de atividades que envolvam prospec
ção sísmica, no período de maio a dezembro;

111 - a descarga de quaisquer efluentes de ori
gem industrial, comercial ou doméstica, sem o trata
mento exigido por normas ambientais;

IV - a retirada de areia, pedras ou quaisquer
outros materiais da faixa de marinha, bem como da
vegetação estabilizadora dos substratos;

V - a construção de edificações nas ilhas, res
salvadas:
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acima de 60 toneladas para fêmeas, sendo os ma- cada por japoneses instalados na Paraíba, começou
chos um pouco menores. A característica morfológica a investigar relatos de pescadores e freqüentadores
da espécie mais marcante é o conjunto de calosida- da costa catarinense, segundo os quais, "bafeias
des ou ''verrugas'' no alto e nas laterais da cabeça. pretas" estavam aparecendo esporadicamente no li-

Ocorre na faixa de 20º S e 64º S, mas pode toral sul do Brasil. O Presidente da FBCN encarre-
aparecer sazonalmente mais ao norte, conforme re- gou José Truda Palazzo Jr., um dos militantes do
cente ocorrência confirmada em Abrolhos. A espé- movimento em defesa das baleias no sul do Brasil,
cie alimenta-se basicamente em águas frias durante de organizar um grupo de voluntários para realizar
o verão. Ao findar essa estação, rumam para águas uma busca no litoral do Rio Grande do Sul, Santa
costeiras mais quentes, onde se concentram para o Catarina e Paraná, incluindo observações diretas e
acasalamento, bem como o nascimento e a ama- entrevistas que pudessem elucidar melhor a identida-
mentação dos filhotes. As fêmeas e seus filhotes de do animal em questão. Ainda naquele ano, confir-
permanecem em zonas costeiras de pouca profun- maram-se as notícias da presença da baleia franca
didade até o final da temporada reprodutiva. no litoral catarinense, onde se concentravam os

A baleia franca austral sofreu caça intensa du- avistamentos, no Rio Grande do Sul e Paraná, tam-
rante o período colonial, em toda a área costeira bém com registros abundantes, e registros esporádi-
compreendida da Bahia a Santa Catarina, para a pro- cos em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
dução de óleo destinado à iluminação, lubrificação e A partir daquele grupo de voluntários, inicia-
fabricação de argamassa utilizada em construções. va-se o Projeto Baleia Franca, cujo objetivo principal

O modo de captura era extremamente cruel. é garantir a sobrevivência e a recuperação populaci-
Os animais eram arpoados com um arpão rudimen- onal da baleia franca em águas brasileiras. O traba-
tar de ferro batido com farpas e uma haste de ma- lho desenvolvido pelos integrantes do projeto seguiu
deira, preso à lancha por um cabo. Ao aproximar-se duas vertentes principais: a investigação científica e
da embarcação, exausta, após horas arrastando a o monitoramento desta população sobrevivente, e a
lancha, a baleia sofria golpes hediondos com uma educação e conscientização públicas visando impe-
lança de ferro de uns 2 metros de comprimento, dir o molestamento dos animais e reduzir os confli-
que a faziam sangrar até a morte. Era comum o ar- tos àquela época verificados entre pescadores e ba-
poamento do filhote antes da baleia adulta, para leias, em grande parte devido ao emalhamento aci-
atraí-Ia e golpeá-la repetidas vezes com a lança, dental destas em redes de pesca.
uma vez que esta, mesmo ferida, não abandonava O Projeto Baleia Franca, hoje administrado
a cria. pela diretoria nacional do Brasil da Coalizão Interna-

A matança da baleia franca, tanto na costa cional da Vida Silvestre - IWC -, conta com o apoio
brasileira como em outros locais do Atlântico Sul por da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental da
frotas americanas e européias, levou a espécie ao PM/SC, no trabalho de conscientização pública e de
risco de extinção, com um abrupto declínio nas cap- fiscalização de defesa das baleias francas contra
turas ainda no início do século XIX e, em conse- perturbações, e da Secretaria de Estado do Desen-
qüência, as armações catarinenses ficaram à beira volvimento Urbano e Meio Ambiente, na viabilização
da falência. Após um breve período de interrupção, de ações de gestão e na elaboração de um plano de
as povoações de Lagoinha (praia da Armação, Flori- ação.
anópolis), Garopaba e Imbituba retomaram a matan- A baleia franca continua ameaçada devido ao re-
ça da baleia franca no início do século XX, de forma duzido contingente populacional- cerca de 7.000 in-
rudimentar e esporádica. Em 1952, foi introduzido o divfduos em todo o mundo. É incluída como "vulne-
uso do canhão-arpão pelos baleeiros de Imbituba, rável" no Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas
que aumentava a eficiência da captura. Em 1973, a de Extinção da União Mundial para a Conservação e
captura de um animal medindo cerca de 14 metros também consta da Lista Oficial Brasileira das Espé-
de comprimento assinalou o fim da indústria baleei- cies de Fauna Ameaçadas de Extinção.
ra catarinense. Conquanto a caça não seja um perigo imínen-

Durante o ano de 1981, o Vice-Almirante Ibsen te, existem diversos outros fatores capazes de ame-
de Gusmão Câmara, então Presidente da Fundação açar seriamente a sobrevivência da espécie. O pior
Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN deles é o ruído produzido por embarcações na área
- e um dos lideres na luta contra e continuidade da reprodutiva, que provoca, desde o afastamento ou a
caça à baleia no Brasil, que continuava a ser prati- movimentação brusca dos animais até o abandono,



Ressaltamos que os dados aqui apresentados,
bem como a proposta de criação da APA da Baleia
Franca, constam de documento, preparado no âmbi
to do Projeto Baleia Franca, que transcrevemos na
íntegra:

Ressalte-se que, no Brasil, f~nciona em Abro
lhos a única operação de turismo ?e observação de
baleias no País, centrada nas balCjlias jubartes. Ou
tras operações voltadas a cetáceos - os golfinhos
rotadores Stenella longirostris em :Fernando de No
ronha, ou os tucuxis Sotalia fluvi~tilis na Área de
Proteção Ambiental de Anhatomirir., SC, por exem
plo - já asseguram um volume de ingressos da or
dem dos 7 milhões de dólares por ano.

Os fatos acima expostos justificam plenamente
a designação de uma área especialmente protegida
para a conservação da baleia franca no litoral cen·
tro-sul catarinense, em sua área de maior concen
tração sazonal conhecida. Note-se que tal área teve
sua prioridade para o estabelecimento de uma nova
unidade de conservação destinada à proteção das
baleias francas endossada pelo Comitê Científico da
Comissão Internacional da Baleia durante sua Reu
nião Anual de 1998, reiterando recomendação já
efetuada pela Reunião Especial de Avaliação do
Status Mundial das Baleias Francas realizada no
mesmo ano. A designação de tal área de proteção
para a baleia franca está, ainda, em perfeita conso
nância com o recomendado no Plano de Ação para
os Mamíferos Aquáticos do Brasil recentemente
aprovado pelo Ibama e que prioriza, dentre outras
medidas, a criação de novas unidades de conserva
ção em setores das águas jurisdicionais brasileiras
que detenham especial importância para o ciclo de
vida desses animais.
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temporário ou permanente, das áreas de concentra- para conservação de seus atributos naturais, sua
ção reprodutiva. Outras fontes de ruído, como deto- flora ou fauna.
nações subaquáticas, podem levar à morte de balei- Constrangimentos de ordem econômica têm
as presentes nas proximidades. Enquadram-se nes- sido um dos mais fortes impedimentos para a efetiva
te caso a prospecção e a exploração do petróleo, conservação do patrimônio natural e das espécies
bem como a realização de obras ou atividades que ameaçadas nos países em desenvolvimento. No
envolvam dragagem ou uso de explosivos. caso da baleia franca em Santa Catarina, entretan-

Incluem-se, ainda, nas ameaças possíveis à to, existe um valiosíssimo potencial econômico que
sobrevivência da baleia franca, colisões com barcos reside na própria preservação adequada da espécie
ou navios de grande porte, emalhamento em redes e no seu uso como patrimônio turístico capaz de
de pesca, vazamento de petróleo nas operações de mobilizar importantes somas para as comunidades
extração e transporte do produto, bem como degra- costeiras no período de reprodução da espécie.
dação do ambiente marinho, em especial por ater- Como essa época coincide com a baixa temporada
ros, marinas e projetos de aqüicultura. de turismo no litoral catarinense, há ainda a vanta-

Revestem-se, portanto, de suma importância, gem de aproveitamento da vasta infra-estrutura ho-
medidas abrangentes que assegurem a proteção in- teleira já instalada na região.
tegral da espécie, incluindo a proteção contra captu
ras e a conservação do hábitat, principalmente das
áreas de reprodução e alimentação.

O estabelecimento de áreas especialmente
protegidas tem sido uma das mais importantes fer
ramentas para a conservação da diversidade bioló
gica, em especial das regiões costeiras e marinhas.
Em 1996, existiam cerca de 1.300 áreas costeiras e
marinhas sob proteção legal em todo o Planeta. O
Brasil ainda conta com poucas unidades de conser
vação na Zona Costeira, e Santa Catarina com
apenas cinco, um número incapaz de garantir a
preservação de um mínimo representativo da diver
sidade biológica da região.

Unidades de conservação criadas especifica
mente para a proteção de cetáceos existem hoje em
pelo menos doze países, entre os quais, Argentina,
África do Sul e Austrália, que abrigam áreas cruciais
de ocorrência sazonal das baleias francas. A criação
de uma área similarmente protegida no Brasil esta
ria, portanto, em sintonia com esforços de outras na
ções para a conservação da espécie.

Em muitos casos, tem sido dada atenção es
pecial à criação de áreas protegidas em locais
onde o turismo de observação de baleias e golfi
nhos já existe ou apresenta grande potencial. Não
apenas a criação de uma área especialmente pro
tegida contribui grandemente para a adequada
gestão dos cetáceos como recurso econômico e
turístico a ser preservado, mas ainda representa
um atrativo turístico adicional ao se dar publicida
de ao turismo ecológico num contexto de efetiva
proteção da natureza. A experiência internacional
demonstra que o estabelecimento de uma unidade
de conservação é capaz de estimular o interesse
do turista em visitar a região assim designada
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A criação e implantação de Unidades de Conservação destinadas à proteção da divelSidade biológica, em especial em ambientes
vitais à reprodução de espécies ameaçadas e à integração das atividades humanas com o meio natural. é uma femanenta de
inestimável valor PlIf!l a política ambiental de um país.
Desde 1982, quando coafitmada a esislência de uma população telJJanescente de baleias fraacas austrais no litocal do Estado de
Santa Catarina, o Projeto Baleia Franca, ora sob a coos:denação da Coalizão Intemacional da Vuia Silvestre - IWC/BRASll., vem
atuaado na região com vistas a ssstgurar a sobreviWsiciB, em águas brssileiras, desta que é ainda a segunda espécie de baleia mais
ameaçada de extinção em todo o p_ta.
Nesses dezessete lIDOS de atuação ininteaupta, o Projeto Baleia Fl3DCa expandiu suas atividades, que inicialmente comportavam a
pesquisa e o monitoramento da população e atividades pontuais de educação ambiental, para uma iniciativa ampla de envolvimento
das comunidades litorâneas da região, mobilizando fi autoridades locais para as necessidades de conscientização do público tanto
residente como visitante da região, em particulat do litocal Centro-Sul de Santa Catarina. Iniciativas inéditas no Pais, como a
instalação de sinalização intetpretativa adequada, e a otganização anual da Semana Nacional da Baleia Fanca desde 1997, passaram
a qualificar a ~gião para o desenvolvimento do turismo de obscrnção de baleías, oportunidade ímpar de trazer beneficios
econômicos diretos às comunidades que participam ativamente da conservação da espécie. Tal iniciativa coaduna-se com a política
brssileira de uso oão-Ietal dos cetáceos, fomuwzada no Relatório Brasileiro para a ContetiDcia das Nações Unidas sobre
DeSm«'''iJEllto e Meio Ambiente em. 19921 e reafumada na participação brasileira em tOros intem8CIoolllS correlatos, em especial
na Comissão Baleeira Internacional.
Este verdadeiro exemplo de desenvolvimento sustentável, através do uso econômico não-letal das baleias como patrimônio
tw:ístico, deve necessariamente cercar-se de salvaguardas capazes de peanitir O gerenciamento adequado das atividades humanas, de
Comia a harmonizá-las com a presença anual das baleias e seus filhotes. Swge, portanto, como necessidade inadiável, a criação de
uma Unidade de Conservação de Uso Direto capaz de promover esse ordenamento de fOIlDa dinâmica e integrada às instâncias das
comunidades locais. que vêm se inteleuando de foana noa3veJ pela conservação da baleia iranca e seu uso econômico enquanto
patrimônio tufistico.
Os esforços de pesquisa envidados pelo Projeto Baleia Fanca 80 longo de quase duas décadas ptaniUram identificar, no litoral
Centro-Sul catarinense, a área cática na qual ocorre n:gulaanente a maior concentração de baleias fraocas em águas brasileiras.
Nesta faixa concentl'llm-se, igualmente, as melhores oportunidades para o turismo de observação e nela situam-se os Muniápios
cujas autoridades e comunidades vêm demonstrando vivo interesse no tema. É neste espaço territorial privilegiado que se propõe a
criação da.Area de Proteçlo Ambiental da Baleia Franca, proposta esta elaborada com o apoio da MRS Estudos Ambientais e
do IEB - Instituto de Ecotutismo do BtaSil, e que é sustenblda nas infobDaçõeS que se seguem.

1 BRASIL. o Desafio do Desenvolvimento Sustentável - Relat6rio do Brasil para a Conferência das NaçtJes
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Bras111a, secretaria de Imprensa da Presidência da
Repdblica, 204p., 1991.
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11. A Baleia Franca em Santa Catarina:
Status, Potencial e Necessidades de Conservação

A Baleia Franca, Eubll1ll~DIIIlU9tnWlJ

As baleias francas são cetáceos de grande tamanho, podendo atmgu, segundo registros históricos, mais de 17 metros de
comprimento nas fCmeas e pouco menos nos machos2, muito embora participantes da caça à baleia franca no litoral do Estado de
Santa Catarina nas décadas de 1950/60 afianem categoricamente que animais com mais de 18 metros foram capturados nas
imediações de Garopaba e Imbituba. O corpo é negro e arredondado, sem aleta dorsal, e a cabeça ocupa quase um quarto do
comprimento total, nela destacando-se ~ grande curvatura da boca, que abriga, pendentes, cerca de 250 pares de cerdas da
barbatana3, que são ásperas e na sua maior extensão negro-oliváceas. As femeas adultas, segundo registros de capturo, podem
chegar a pesar mais de 60 toneladas, enquanto que para os machos pesos acima de 45 toneladas não são incomuns.
O "esguicho" das baleias francas é bastante característico, em forma de ''V'', resultante do ar aquecido expelido muito rapidamente
quando da respiração e da vaporização de pequena quantidade de água que se acumula na depressão dos dois orifícios respiratórios
~uando o animal emerge-pararespirar~A altura do esguicho pode chegar a atingir de 5 a 8 metros, sendo -mais visível-em dias mos=e=
com pouco vento, e o som causado pela rápida expelida de ar pode ser ouvido muitas vezes a centenas de metros.
A mais marcante caracteIÍs1Íca morfológica da espécie, enta:tanto, é o conjunto de calosidades ou "verrugas" que apresentam as
baleias francas no alto e nas laterais da cabeça. Trata-se de esttuturas notáveis foanadas por espessamentos naturais da pele, que
nascem já com o animal e são relativamente macias em fetos e filhotes recém-nascidos, mas tomam-se mais rígidas com o
crescimento do animal"; enta:tanto, seu tamanho relativo e CoDDa não se alteram ou alteram-se pouquíssimo, permitindo seu uso
para identificação visual dos indivíduoss.

Distribuição

Os tegistros históricos de ocomncia das baleias francas austrais dão como área principal de ocorrência a faixa entre os 20" e os 64"
de latitude Sul, muito embora a a:cente confirmação de sua ocorrência no Banco dos Abrolhos, portanto ao Norte de 18" S,
indique a possibili.dade de seu aparecimento sa%onal ainda mais próximo ao Equador do que se reconhece tradicionalmente como o
"4Itge da espécie. í

Alimentaçlo

As baleias francas alimentam-se "filtrando" o alimento na super6cie, num comportamento que se assemelha ao arrasto superficial
de uma rede, em que o animal nada lentamente com a boca aberta, deixando a água Buir por entre as cerdas expostas que capturam
aí os pequenos organismos que constituem seu aliment06; a espécie é seletiva, buscando principalmente pequenos copépodos
(Ca!4nIlS, Mkroça!tJnlLf, Pselldoça!4nIlS, Oithoflla e Metridia), além do mu Etl/Jhasia Stl/Jerbg e MMnida grrgfJfia. A alimentação das baleias
francas ocora: basicamente durante o verão, nas águas próximas da Convergência Antártica, sendo que há registros de
concentrações alimentares a Oeste da Península Antártica de dezembro a abril, enta: os 60° 40' e os 64" 17' de latitude Sul (o
registro mais austral conhecido) e nas proximidades das ilhas Geótgias do Sul, estas aparentemente mais freqüentadas no final do
verão até abriF.

2 NISHIWAKI, M. General Biology. In: RIDGWA.Y, S.H. (edl. Mammals of the Sea: Biology and Medicine.
Springfie1d, Char1es C. Thomas" pp. 3-204, 1972.
3 LICHTER, A. & A. Hooper. Guia para el Reconoaimiento de Cetáceos del Mar Argentino. Buenos A.ires,
Fundaci6n Vida Silvestre Argentina, 96 p. i1., 19B4.
4 LONNBERG, E. Contributions to the fauna of South Georgia: r. Taxonomic and bio10gical notes on
vertebrates. K. Sven. Vetenskapsakad. Handl. 40(5):1-104, 1906.
S PAYNE, R. et al. Externa1 features in Southern Rlght Wha1es (Eubalaena australis) and their use in
identlfYlng individua1s. In: PAYNE, R. (ed.) Communication and Behavior of Whales. Bou1der, Westview Press
(AAAS Selected Symposia Series no. 76), 371-445, 1983.
• MATTHEWS, L.H. The Natural ~Etory of the Whale. London, Weidenfe1d & Nico1son, 219p.i1., 1978.
, GOODALL, R.N.P. & A. R. Ga1eazzi. Recent sightings and strandings of southern right whales of!
Subantarctic South Arnerica and the Antarctic Peninsula. In: BROWNELL JR., R.L.; P.B. Best & J.H. Prescott
(eds.l ~ght Whales: Past and Present Status. Cambridge, Internationa1 Wha1ing Comission (Specia1 Issue

.J..i»..r-pp. 177-185, 1986.
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Ao findar-se o verão, as baleias francas deixam as áreas de alimentação nas latitudes mais frias e buscam as regiões costeiras onde se
concentram para o acasalamento e a parição e amamentação dos filhotes nascidos no ano subseqüente à fecundação; na costa do
Brasil, tal área deve ter atingido em penodos históricos desde a divisa com o Uruguai no Arroio Chuí até pelo menos a Baia de
Todos os Santos8 (vide notas sobre caça); atualmente, a área de concentração conhecida encontra-se restrita à região Sul, com
registros de alguns indivíduos efetuando-se eventualmente, ao longo do litoral Sudeste e em anos recentes no Banco dos Abrolhos
(BA) pela equipe de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte. Outras áreas de concentração reprodutiva conhecidas para a espéc!e no
Atlântico Sul são a costa da Província de Olubut, AtgentiDa, em especial os golfos da Península Valdés; a costa ocidental da Africa
do Sul; o entomo das Dhas Ttistan da Cunha e a NE das ilhas Fa1kland/Malvinas.
As baleias francas são animais relativamente lentos, atingindo cerca de 12 Km/h em deslocamento noanal.
Estima-se que a gestação da espécie esteja em tomo dos 12 meses, que corresponderia à sazonalidade de sua migração de retomo às
áreas de reprodução, onde pennanecem no invemo e primavera. As fCmeas e seus filhotes peananecem em zonas costeiras de
pouca profundidade até o final da temporada reprodutiva; na Península Valdés, Argentina, as remeas acompanhadas de filhotes
mantém-se preferencialmente ao longo da isóbata de 5 metros, o que deve ter equivalência no comportamento de pares mãe/filhote
observados em Santa Catarina mesmo no interior da faixa de ondas. Alguns filhotes passam todo o ano seguinte ao nascimento na
comp8Ohia da mãe, separando-se desta somente no retomo à área de reproduçã09• Nas primeiras semanas de vida, o filhote passa
cerca de 90% do tempo no entomo imediato da mãe, e apenas no final da temporada de invemo de seu-nucimento passam a
distanciar-se mais desta, explorando de foana mais independente o ambiente das proximidades; os 6lh0tes de um ano, que
retomam com a mãe para as áreas\ de reprodução, desligam-se dela nesta fase, com a mãe aparentemente tomando a iniciativa de
afastar-se do filhote que então já é funcionalmente independente10•

Atividades de fotoidenôficaçio e monitoramento séreo desenvolvidas pelo Projeto Baleia Franca ao longo doa anos
permitiram estabelecer como área vital de criaçlo doa filhotes ("berçário") a regilo costeira compreendida enbe q- Cabo

de Santa Marta, no Município de Laguna, SC. e a enseada de Pintano do Sul. na Ilha de Santa Catarina.

Aspectos da Caça à Baleia no Sul do Brasil

A caça à baleia no Brasil-Colônia, iniciada já na primeira metade do século XVII, permaneceu essencialmente costeira, esten~do.
se da Bahia para o Sul até Santa Catarina. No século XVIII, entre 1740 e 1742, estabeleceu-se nas proximidades da Dha de Santa
Catarina a primeira Arm(1fiio baleeira, denominada Nossa Senhora da Piedade (hoje no Município de Celso Ramos). Seguiu-se a
Armação da Lagoinha, em 1772, hoje praia da Annação em Florianópolis; ao Norte, a Annação de ltapocoróia, na região de
'Piçarras/Penha em 1778; a da Ilha da Graça em 1807, próldmo a São Francisco do Sul; e ao Sul, a de Garopaba, erguida enbe 1793
e 1795, e a estação baleeira mais austral do Brasil em todos os tempos, a de Imbituba, em 1796.
Tanto os abusos do extemúnio de mães e filhotes na costa brasaeira como a crescente matança nos ''Bancos do Brasil" e outros
locais do Atlântico Sul por frotas americanas e européias fizeram com que já em princípios do século XIX os números de baleias
francas capturadas despencassem, colocando a espécie já à beira da extinção e as Annações catarinenses, à beira da fàlência.
Após um breve pelÍodo de inatividade, no início do século XX as povoações de "Lagoinha" (praia da Annação, Florianópolis),
Garopaba e Imbituba retomaram 8 matança de foana mdimentar e esporádica, as duas primeiras até a década de 1950 e a de
Imbituba, surpreendentemente, até 1973, em total violação dos acordos intemacionais que desde a década de 30 conferiam
proteção integral às baleias francas. Nos primeiros anos de atividade do Projeto Baleia Franca, foi possível reunir infonnaçães
capazes de compor um quadro da atividade baleeira catarinense em seus estertores 6nais.
A captura desenvolvida até o princípio da década de 1950 manteve essencialmente as caractensticas rudimentares da prática baleeira
das Armações, em que atpÕes manuais eram utilizados e o animal arpoado levava muitas horas até sucumbir. Para reduzir o esforço
de captura, utilizava·se um artefato denominado bombiltmra - uma comprida lança com cabo de madeira na qual se fixava dinamite, e

• cAMAAA, loG. & J.T. Pa1azzo Jr. New informat1on on the presence of Eubalaena glacialis off Southern
Braz!l. Rep. Int. Whal. Comm. 35:535, 1985 (papar SC/36/PS191.
• LICHTER, A.A. & G. Harris. Huellas en la Arena, Sombras en el J!ar. Buenos Aires, Edicíones Terra Nova,
284 p.il., 1992.
10 TABER, S. & P. Thomas. Calf deve10pment and rnother-calf spatia1 re1ationships 1n Southern r1ght
wha1es. Anim. Behav. 30:1072-1083, 1982.
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que era cravado nas costas da baleia simultaneamente ao arpão principal, preso à baleeira por uma comprida corda. Depoimentos
recolhidos na região de Imbituba pelo historiador Manoel de Oliveira Martins dão conta de que o impacto da derradeira estação
baleeira ali localizada estendia-se por grande parte do htoral Centro-Norte de Santa Catarina, de vez que os caçadores iam a grandes
distâncias ao longo da costa para buscar e matar as já pouquíssimas baleias francas que ainda apareciamll.

Em 1952 foi introduzido na técnica de captura dos baleeiros de Imbituba o uso do canhão-arpão, montado na proa da baleeira e
que aumentava a eficiência da captura, levando a um pico de eficiência em 1957 com a matança de 10 animais, das quais duas
perdidas no mar. Por esta época, a estação baleeira era um galpão de 360 metros quadrados localizado na praia do Porto, e que teve
como último operador a Sociedade Indústria de Produtos de Pesca Ltda.; ainda restam destas instalações os tanques de óleo e
fragmentos das mínas, Patrimônio Histórico que constitui memória da última estação baleeira do Sul do Brasil.
Entre 1954 e 1963, segundo estalÍsticas oficiais das autoridades pesqueiras de então, foram mortas cerca de 30 baleias francas na
região com capturas anUlllS entre 3 e 5 animais; entre 1964 e 1973 outras 15 foram mortas12• Estas estatísticas podem ser muito
inferiores à captura real, segundo depoimentos recolhidos entre antigos caçadores de baleias catarinenses e que levam a uma
estimativa de aproximadamente 350 baleias francas mortas entre 1950 e 19731S• Em 1973 a captura de um animal medindo cerca de
14 metros de comprimento assinalou o fim da indústria baleeira catarinense para todo o sempre.

Visando resgatar e preservar eates imponantes episódios da História do litoral Sul do Brasil, a Prefeitura Municipal de
Imbituba, acatando 8Olicitaçio do Projeto Baleia Franca, tombou em 1998 como PatrimÔnio Histórico o aldo da última

estaçio baleeira do Sul do Brasil, que deverá ser restaurada e transformada em museu temádco.

o Projeto Baleia Franca: de 1981 aos Dias Atuais

A partir da captura da última baleia franca em Santa Catarina, a espécie mergulhou num absoluto limbo, sendo por muitos
considerada extinta em águas brasileiras. ~latos de aparecimento de animais encalhados posteriores a essa data, no final da década
de 70, eram considerados eventos isolados e "não confumados" pela comunidade científica14 e não se reconhecia, então, que
pudesse haver ainda uma população "brasileira" sobrevivente de baleias francas.

, Durante o ano de 1981, o Vice-Ahmrante Ibsen de Gusmão Câmara, então Presidente da Fundação Brasileira para a Conservação
da Natureza - FSCN e um dos líderes na luta contra a continuidade da caça à baleia no Brasil (então ainda praticada por japoneses

, instalados na Papl1ba), por iniciativa própria, principiou a investigar relatos de pescadores e freqüentadores da costa catarinense
• atestando que "baleias pretas" estavam aparecendo esporadicamente no litoral Sul do Brasil. Obtendo recursos do Centro Ttnker da

Universidade de Miami para uma investigação preliminar, o Presidente da FBCN organizou um gmpo de voluntários para, com os
parcos fundos obtidos, reahzar uma busca no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, realizando não apenas
observações diretas da costa como entrevistas nas comunidades locais que pudessem elucidar melhor a identidade do animal em
questão. Já em 1981 tais entrevistas indicavam a presença regular recente de "baleias pretas com filhotes", fato corroborado no
mesmo ano pelo emalhamento e morte de um filhote de baleia franca na localidade de Barra da Lagoa, em Florianópolis, se. Com
a continuidade das buscas, em agosto de 1982 a avistagem de uma remea adulta e seu filhote na praia de Ubatuba, Dha de são
Francisco do Sul, se, e de várias outras observações posteriores de pares de mãe e filhote no mesmo ano vieram a confirmar o
status do litoral catarinense como área ativa de reprodução das baleias francas no Brasil Além das avistage11s que se concentravam
em Santa Catarina, o gmpo de voluntários obteve registros de avistagens daí em diante também no Rio Grande do Sul e Paraná,
com registros esporádicos em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo15• Uma análise das 3V1stagens registradas ao longo dos
quinze anos de atividades contínuas demonstra a exisrencia de uma área de concentração nitidamente marcada, sltuada entre a Ilha
de Santa Catarina e o Cabo de Santa Marta, na costa catarinense (vide mapa), em que os censos aéreos realizados corroboraram as

. avistagens de terra em determinar tal faixa de maior concentração sazonal dos animais.
Ao longo dos anos seguintes, a partir de 1982, a FBCN, através deste grupo de voluntários, desenvolveu de maneira preliminar o
trabalho do já então denominado Projeto Baleia Franca, cujo objetivo fundamental, até hoje inalterado, é garantir a sobrevivência
e a recuperação populacional da baleia franca em águas brasileiras. O trabalho desenvolvido pelos integrantes do Projeto - até hoje
constituído exclusivamente por voluntários - seguiu duas vertentes principais: a investigação científica e o monitoramento desta
população sobrevivente, e a educação e conscientização públicas visando impedir o molestamento dos animais e reduzir os
conflitos àquela época verificados entre pescadores e baleias, em grande parte devido ao emalhamento acidentaI destas em redes de
pesca. Muito embora o conhecimento fragmentário sobre o uso do habitaI pelas baleias e a colocação indiscriminada e
desordenada de redes de espera nas I::-aías e enseadas catarinenses propiciem, ainda, eventos esporádicos de emalhamento, o intenso
trabalho de conscientização realizado nestes dezessete anos pelo Projeto, que na imensa maioria das vezes encontrou grande
receptividade por parte das comunidades, fez com que agressões aos animais por parte de pescadores deixassem de ser registradas;
assim mesmo, este trabalho de conscientização continua.

11 MARTINS, M. S. Imb~tuba. Ed. particular, s.n.t.
u SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA. Programa de Desenvolvimento Pesqueiro - PDP. Report on
the Santa Catarina, Brasil, Whale Fishery 1954-1973. Bras1ha, SUDEPE, s.n.t. (mimeoqr.l,1977.
13 PALAZZO JR J.T. & L. A. Carter. A Caça de Baleias no Bras~l. Porto Alegre, AGAPAN, 22p., 1983.
,. CASTELLO, H.P. & H.C. Pinedo. Southern right wha1es (Eubalaena austral~sl a10ng the Southern Brazilian
coast. J. ~mma1. 60(2l:429-430, 1979 .
.. cÂMARA, loG. & J.T. Palazzo Jr., op. cito [8].
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o trabalho desenvolvido pelo Projeto Balela Franca priorizou, ao longo dos últimos anos, a identificação fotográfica indi\oidual dos
animais avistados em águas brasileiras. A metodologia de trabalho adotada no que se refere à pesquisa e ao monitoramento tem
como fundamento buscar infoanações relevantes para a conservação da espécie com um mínimo de perturbação dos mdividuos,
buscando não interferir em suas atividades noanais. As rotinas de trabalho seguem 1aIgamcnte os métodos consagrados por Payne
e colaboradores em Valdésl 6'17, com a criação de um catálogo de fotoidentilicação de indivíduos composto por imagens obtidas em
vôos especialmente dedicados e com o uso da emblllCação do Projeto, o inflável de 15 pés Australis. Dentre os resultados obtidos
pela Bllvidade de fotoidentificação está a comprovação de um link entre as áreas reprodullvas de Santa Catarina e de Valdés18, pela
reavistagem, no Brasil, de remeas conhecidas do catálogo fotográfico argentino, indicando uma relação estreita entre as populações
que a anáhse genética poderá vir a con6mlar em futuro próximo.
Atualmente (1999), estão em desenvolvimento atividades de pesquisa atinentes a um maior conhecimento da distribuição espacial
das baleias francas na costa catarinense, seus movimentos e comportamento mãe/filhote, bem como de elucidação da Identidade
genética da população. Encontra-se em fase de planejamento um programa de cooperação internacional para o sensoriantento
remoto dos movimentos migratórios dos animais
Em anos recentes, o Projeto Baleia Franca !em buscado ampliar sua articulação com outros atores relevantes no cenário
catarinense, visando tomar mais efetivas as ações de preservação da espécie. Nesse contexto, é de extrema relevância o apoio
obtido junto à Companlua de Polícia de Proteção Ambiental da PM/SC, que atua diretamente tanto na conscientIZação pública
como na necessária fiscalização de defesa das baleias francas contra perturbações.
O Projeto Baleia Franca, hoje administrado pela din:toàa nacional do Brasil da Coalizão Internacional da Vida Silvestre - IWC, vem
ainda desenvolvendo intensa campanha no sentido de alertar autoridades e empresários do setor turístico para o enorme potencial
que a espéCIe representa para o turismo ecológico no Estado de Santa Catarina, tópico especialmente discutido mais adiante dada a
sua importância.

Situação Atual da Espécie

A SItuação da baleia franca no Brasil, no tocante a seu status de conservação, parece estar estabilizada; la espécie continua
seriamente ameaçada, em função do pequeníssimo contingente populacional existente a nível mundial (em tomo de: 7.000
animais)19. Em 1991 a União Mundial para a Conservação incluiu a baleia franca no seu Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas de
Extinção como vu/ner4uel, ou seja, capaz de tomar-se seriamente ameaçada de extinção no futuro próximo se fatores causais de sua
situação de perigo seguirem operando'W e, conquanto a caça não seja no presente um perigo imediato, existem diversos outros
fatores capazes de ameaçar seriamente a sobrevivência da espécie, como se verá mais adiante. Revisões desse status que pretendem
colocar a espécie como "fora de perigo" são, dada a reduzida população mundial e os fatores de pressão antrópica atuantes
descritos mais adiante neste documento, ilações irresponsáveis. •
A proteção integral contra a caça atualmente assegurada nas áreas de reprodução do Atlântico Sul parece estar surtindo efeito na
recuperação populacional da espécie. Na Península Valdés, onde cetCa de 1200 indivíduos já foram foto-id~nti6.cados, estima-se que
a população esteja crescendo à taxa de 7,6 % ao ano21, o que é consIStente com estimativas realizadas na Africa do Sul. Em função
do vinculo populaàonal existente entre as baleias de Valdés e de Santa Catarina, é provável que tal taxa venha a refletir a reahdade
aproximada do grupo reprodutivo observado em águas brasileiías':
No presente momento, o Projeto Baleia Franca recusa-se a calcular uma hipotética população remanescente brasileira com base em
métodos estatísticos O Projeto resume suas avaliações aos censos aéreos lineares e ao catálogo de fotoidentincação individual do
Brasil que conta hoje (1999) com 85 animais positivamente identificados.

Ameaças Correntes e Previsíveis na Área de Reprodução
Proposta como APA

" PAYNE, R. Long term behavioral studies of the Southern Right Whale (Eubalaena austral~s). In: BROWNELL
JR., R.L.; P. B. Best & J.H. Prescott (eds.), P.B. Best & J.H. Prescott (eds.) Right Whales: Past and
Present Status. Cambridge, International Whal1ng Comission (Special Issue 10), pp. 111-185, 1986.
pp. 161-161.

17 PAYNE, R. , V. Rowntree. Ballena Franca Austral: Un Catálogo Fotográfico de Ballenas IndiVlduales
Avistadas en las Agulls Alrededor de la Peninsula Vllldés, Argentina. Buenos Aires, Fundaci6n Alfredo
Fortabat, 22p. + lâminas, 1984.
,. BEST, P.B.; R. Payne, V. Rowntree, J.T. Palazzo Jr. , H.C. Both. Long-range movements of South Atlantic
Right Whales Eubalaena australis .. Marine Mammal Science 9(3):221-234, 1993.
,. INTERNATIONAL WHALING COMMISSION. Report of the Workshop on the Status of Right Whales, Cape Town, 1998.
In litt.
20 WORLD CONSERVATION UNION. Dolpbins, Porpoises and Wbales of the World - Tbe IUCN Red Data Book. Gland,
IUCN, 429p., 1991.
21 PAYNE, R. Ballenas francas en la Patagonia. In: LICHTER, A. , op. cito [9], pp. 173-115.
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Cetáceos altamente migratórios que alternam sua presença sazonal em áreas pelágicas e costeiras, como é o caso especifico da baleia
franca, estão sujeitos a uma diversidade de ameaças efetivas e potenciais22• Para avaliar corretamente as medidas necessanas para
garantir a proteção e recuperação das baleias francas em Santa Catarina, além dos tópicos supra tratados é precso ter-se uma noção
de quais as ameaças efetivas a:

.sua sobrevivência como espécie. que depende de fatores atuantes em diversos níveis espaciais e temporll1s;

• sua permanência no litoral catarinense e a viabilidade da região como área de reprodução da espécie, e por
conseqüência

.viabilidade da espécie enquanto recurso tulÍstico para beneficio das comunidades costeiras. estes dois últimos tópicos
diretamente dependentes da proteção dos animais individuais contra perturbação e da preservação de seu habitfJf
reprodutivo costeltO contra degradação e/ou alterações estruturais.

Um breve apanhado destas ameaças e seus fatores incidentes é aqui apresentado como subsídio ao entendimento da razão pela qual
o Projeto Baleia Franca considera a criação de uma APA a principal ação passível de assegurar a proteção da espécie contra
impactos adversos, ao mesmo tempo harmonizando esta proteção com as diversas atividades humanas alI eXIstentes.

Perturbaçlo na Área Reprodutiva

Quando mencionamos plftRrbafiJo de Uma baleia, estamos nos referindo a eventos que causam efeitos comportamentais que podem
ir desde o afastamento ou movimentação brusca dos animais até o abandono, temporário ou permanente, das áreas de
concentração reprodutiva se esses eventos se repetirem ao longo do tempo. Em geral essa perturbação é conseqüência dos ruídos
produzidos por embarcações. Ao contrário da luz. o som transmite-se de foana extremamente eficiente no meio aquático. O ruído

_ 'criado sob a supemcie do mar por atividades antropicas. principalmente o originado na operação de embarcações, pode ser
detectado a muitos quilômetros da fonte emissora, muito além da detecção visual desta fonte. Dado que os cetáceos obtém grande
parte das informações sobre o seu ambiente através de sons. o impacto do aumento artificial dos ruídos circundantes pode ser
substancial23,

Muito embora a pen:epção popular possa ser de que um evento de perturbação imediata, p. ex. a aproximação indevida ou mal
conduzida de uma embarcação a uma remea acompanhada de filhote, gere apenas uma reaçào momentânea do animal, é preciso
frisar que tal perturbação pode ter conseqüências muito mais graves para a sobrevivência dos animais assim impactados. Ora, as
baleias francas adultas que acorrem ao litoral brasileiro para sua reprodução enfrentam toda a Inlgração das áreas de alimentação até
nossas águas jurisdicionais sem ingerir alimentos em volume significativo; aqui, as fêmeas parem e amamentam o filhote durante
meses até realizar. ainda em jejum, a longa migração de volta com o mesmo para as áreas de alimentação, Durante todo este
período, o animal depende exclusivamente da energia acumulada em forma de gordura para sobreviver e sustentar seu filhote, que
igualmente necessita acumular energia do rico leite para formar sua própria reserva energética de forma a enfrentar a migração com
segurança. Nesse contexto, qualquer perturbação indevida dos animais representa um dispêndio adicional, por parte destes, desta
reserva vital de energia24, e portanto representa uma ameaça direta a sua sobrevivência no final do período reprodutiv025.
Essa grave e concreta ameaça à sobrevivência das baleias e seus filhotes submetidos a perturbação é corroborada por estudos
realizados em outros mamíferos e que relacionam importantes alterações fisiológicas ao stnss. tats como aumento do ritmo cardíaco
e da atividade adrenal, resultando em perda de energia e podendo causar, ademais, efeitos fisiológicos danosos se tJlÍs alterações
forem provocadas repetidamente26•

A aproximação direta de embarcações e a alteração repentina de velocidade ou ritmo dos motores são causas fartamente
,documentadas de perturbação de baleias27, cuja sensibilidade ao som propagado na água, eis que vivem unersas em um mundo
-essencialmente acústico faz com que tal aproximação possa causar grave molestament028. Jet sleis, em função de suas caractelÍsticas

# de enorme produção de ruído, alta velocidade e movimentos bruscos são uma fonte efetiva de perturbação a baleias francas, e
eventos graves de molestamento só não são mais freqüentes devido à sazonalidade inversa entre a presença das baleias
(mvemo/primavera) e da maioria dos usuários deste tipo de equipamento (verão).
Níveis constantemente elevados de ruído caracterizam as rotas de tráfego e acesso aos portos de grandes embarcações; estes ruídos
de baixa freqüência encontram-se dentro da falXa de maior sensibilidade acústica dos misticetos29•

22 PHILLIPS, C. Conservation in practice: agreements, regulations, sanctuaries and Act~on Plans. In:
SIMMONDS, M. & J.D. Hutchinson leds.), The Conservation of Whales and Dolph~ns - SClenee and Praetlee.
Chichester, John Wiley & Sons, pp. 447-465, 1996.
23 RICHARDSON, W. J. et alo (eds.) Marine Mammals and Noise. San 01ego, Academic Press, 576 p. il., ~995.

2' GILMORE, R. M. The Story of the Gray Whale. San Oiego, ed. do autor, 16 p. il., 1961.
2. REEVES, R.R. The problem of gray whale (Esehrichtius robustusl harassment: at the breedlng lagoons and
during migration. US Marine Mammal Comission Report MMC-76-06, 60 p., 1977.
26 SELYE, H. The evolution of the stress concept. Am. Sei. 61(6):692-699, 1993.
27 WATKINS, W.A. Whale reactlons to human activlties ~n Cape Cod waters. Mar. Mamm. Sc~. 2(4):251-262,
1986.
2. GOROON, J. Investigating potential disruptive effects of whale watch~ng on cetaceans: the importance of
acoustic consideratlons. P~per MWW/95/31, Workshop on tbe Scientific Aspeets of Manag~ng Wbale Watch~ng,

Montecastello di Vlb~o, 2 p. (mimeogr.), 1995.
2. GOROON, J. & A. Moscrop. Underwater noise pollution and its significance for whales and dolp~ins. In:
SIMMONOS, M.P. & J.O. Hutchinson (eds.), op. cito [22], pp. 281-320, 1996.
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O aumento efutivo do tráfego de embarcações nas áreas principais utilizadas pelas baleias francas para reprodução, em se tratando
de grandes navios, tem rotas e destinos relativamente .lixos; são aqueles determinados pelos portos de Rio Grande (RS), 1mbltuba
(único no interior da APA proposta), ltajaí e São Francisco do Sul (sq e Paranaguá (PR). Entretanto, mais preocupante do que o~

mídos e a eventual perturbação geada pelos mesmos de f01IIl8 constante, é o possível aumento no número de pequenas
embarcações, de turismo ou recreio, que pelas caracteristicas de ruídos e deslocamento supra descritas podem comprometer
acusticamente o ambiente das baleias &ancas, o que na prática equivale à degradação e redução do habitat disponível para a
reprodução dos animais.
As reações à aproximação de embarcações a motor são diversas de animal para animal; entretanto, as aproximações diretas e rápidas
sobre as baleias são invariavelmente seguidas do afastamento do animal30• Tanto no Projeto Baleia Franca em Santa Catarina como
nas atividades cicn1incas desenvolvidas na Península Valdés, é consenso entre os pesquisadores que atuam embarcados que
encontros de curta distância e tempo prolongado com baleias francas só foram possíveis com aproximações lentas e cuidadosas da
embarcação, respeitando os limites legais para desligamento dos motores e administrando os eventos de encontro com anim81S para
pesquisa dentro do máximo respeito à tranqüilidade e à segurança dos mesmos.

I

Colisões com Embarcações de Grande Porte

Como supra mencionado, existem no Sul do Brasil, no interior e nas proximidades da área conhecida de concentração reprodutiva
das baleias francas, cinco portos que recebem navios de médio a grande porte. Conquanto a produção constante de ruído das
grandes embarcações possa vir a ser um problema - havendo instâncias conhecidas de concentrações reprodutivas históricas da
espécie que podem ter sido reduzidas por excesso de movimentação portuária (rable Bay, Á4ica do Sul; Wel1inpn Harbor. Nova
Zelândia; Dutwent River, Tasmânia, Austrália)31 - , no momento a preocupação relativa aos portos da região é de outra orde-m.
Próximo ao porto de Rio Grande, o pesquisador Eduardo Secchi documentou eventos fatais de colisão de baleias francas com
'navios de grande porte.
Em momentos de repouso à supedicie e baixa atividade de deslocamento, como em boa parte do período de amamentação na
região reprodutiva de Santa Catarina, as baleias francas parecem em alguns casos não detectar a tempo a aproximação de navlOS.
Assim, diversos acidentes similares aos descritos por Secchi para o litoral gaúcho foram recentemente documentados em outras
regiões!2 • 33. O tráfugo de navios destinados aos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Imbituba e Rio Grande constituem,
portanto, uma ameaça potencial considerável.
No caso de filhotes, mesmo barcos de porte relativamente pequeno podem, em caso de colisão, causar ferimentos graves ou
mesmo a morte, confoane já documentado em Florianópohs, Se, pelo Projeto Baleia Franca em 1986, e no Golfo de Arauco,
ChileS4.

Conquanto ainda sejam desconhecidas as cin:unstâncias em que ocorrem tais colisões, as mesmas representam um sério risco
potencial para a espécie na região, bem como uma ameaça à segurança das embarcações que podem resultar seriamente danificadas
destes eventos.
Não existem atualmente procedimentos de alerta ou recomendações específicas de vigilância sazonal para as embarcações que se
utilizam dos portos supta mencionados. Tais procedimentos poderiam, se adotados em caráter oficial, minimizar os riscos de
colisões e a conseqüente morte de animais.
No porto de Imbituba, são freqüentes as observações de baleias francas nadando àvolta de navios em manobra de entrada ou saída
do porto, sem que se tenha até o presente registrado qualquer acidente de colisão. Um estudo mais aprofundado dessas intetações
faz-se necessário com vistas a entender melhor os fatores que fazem as baleias evitar colisões neste local especifico.

Emalhsmento em Artefatos de Pesca

Desde o início das atividades do Projeto Baleia Franca, eventos esporádicos de emalhamento de balaas em redes de espera têm
sido registrados. Muito embora na maioria das vezes os animais tenham logrado soltar-se das redes e cabos onde se prenderam,
com apenas um registro de morte de um filhote, em geral estes eventos resultam em substancial prejuízo para os pescadores
artesanais que perdem as redes atingidas pelas baleias. Por outro lado, a absoluta falta de ordenamento na colocação destas redes ao
longo do litoral catarinense, em especial nas enseadas e baías utilizadas pelas baleias francas no litoral Centro-Sul do Estado, aliada
ao provável crescimento populacional da espécie, faz com que seja previsível um aumento no número de ocorrências de
emalhamento. .
Estudos efetuados no litoral Centro-Sul de Santa Catarina sobre mortalidade incidental de pequenos cetáceos (botos e golfinhos)3S
relataram o uso, na região, de tedes de espera de nylon com comprimentos variáveis de 500 a pouco mais de 2200 metros, com

~o PAYNE, R. et alo op. cito [21] •
• 1 BROWNELL JR., R.L.; P.B. Best & J.H. Prescott (eds.), Right Whales: Past and Present Status. Cambridge,
International Wha1ing Com1ssion (Special Issue 10l. 289 p. ~l., 1986.
32 MMPA BULLETIN. NMFS proposes additiona1 protecion for right whales. p. 1, September/October 1996.
33 HILLER, L; E. Lyman & M. Marx. Is this the beggining of the end for r~ght whales? Coastwatch, pp. 1-3,
March/Apr11 1996.
34 CANTO, J.; P. Ruiz & J. C. Cârdenas. Necropsia de ba11ena franca Eubalaena austral~s y consideraciones
sobre manejo de la especie. Bol. Mus. Nac. H~st. Chile 42:105-11, 1991.
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períodos de tempo imerso entre 12 e 24 horas, e uma estação de pico de pesca entre julho e outubro/dezembro, portanto bastante
coincidente com a presença das baleias francas. Esse pico ocorre pnncipalmente pela "safra" de espécies como a' enChO\'3
(Po1llatol1llls sallarrix) e tainha (Mugi!plotanllS), ambas bastante valorizadas pelo pescador artesanal.
Não há registros recentes de morte de qualquer baleia franca, adulto ou filhote, em Santa Catarina, por efeito direto do
emalhamento em redes de pesca artesanal, e em outras mas de reprodução do Hemisfério Sul tal mortalidade é considerada
insignificante « 1 animal/ano). Não se pode, entretanto, descartar eventos de mortalidade que ocorram fora das mas onde a
espécie é monitorada. O Projeto Baleia Franca já registrou chversas aVIstagens de animais adultos arrastando pedaços de redes e
cabos, geralmente presos à cabeça ou à cauda do animal; ignora-se a extensão do efeito que tais estmturas possam acarretar, a
médio e longo prazo, às capacidades de natação, alimentação e reprodução desses animais.
Muito embora haja indicação de que os sons detectávcls produzidos passivamente pelas redes de espera submelidas ao movimento
do mar sejam de baixa freqüência e supostamente possam tomar as redes passíveis de localização pelos cetáceos mislicetosJ6, as
observações de campo do Projeto Baleia Franca indicam que há ocasiões dislintas em que as baleias francas "\"êem" (visual, ou
acusticamente) as redes, e outras em que simplesmente não as detectam. O aumento do barulho ambiente por outras fontes
antrópicas pode estar associado a eventos de emalhamento, muito embora não haja evidência conclusi\'a a respeito.

Eventos Agudos de Poluição

Por poluição entendemos, além da contammação por agentes químicos que possam Causar danos aos animais ou ao seu ambiente, a
geração de ruído por fontes antrópicas, reiterando a necessária noção de que as baleias francas possuem uma vida de relação
essencialmente acústica. A poluição sonora resultante de eventos singulares e pontuais não é geralmente conSIderada com o devido
detalhe e deve ser objeto de preocupação espeaal no tocante à proteção da baleia franca, haja visto-que alguma!>-fonres, tais cómo
ietonações subaquáticas, podem levar à morte de baleias presentes nas proxunidades, com lesões auditivas comprovadas, o que
motivou, em diversos paises, a imposição de restrições oper3C1onais a tais atividades~~. Estudos científicos têm buscado estabelecer
distãncias consideradas "seguras", ou seja, com menor probabilidade de causar danos físicos a manúferos marinhos~8 ' 39, mas tais
trabalhos não podem servir como regra geral em diferentes conchções oceanográficas. .
Dentre as prováveis fontes de eventos agudos de poluição no litoral catarinense que possam vir a ameaçar a população reproduliva
de balaas francas, a exploração e a explotação do petróleo, bem como a realização de obras e atil-idades que envoh'am dragagem
e/ou uso de explosivos, sobressaem como as que merecem maior atenção. ,
Em águas jurisdicionais brasileiras correspondentes aos Estados do Paraná e Santa Catarina, a PETROBRAS Petróleo Brasileiro
S.A extrai petróleo através de plataformas. Além destas, três terminais de porte - Paranaguá, São Francisco do Sul e
Tramandaí/Osório operam na região com grandes volumes de petróleo transportado. Apenas no tenninal de São Francisco do Sul,
um dos mais próximos diretamente da área de maior concentração de fêmeas com filhotes, o volume movimentado de pettóleo
através de um sistema de monobóia ancorada a cerca de 8.5 Km da costa e interhgada ao terminal por um duto submarino é da
ordem de 800.000 m'fmês, com a preVIsão de um mcremento para 1998/99 passando a 900.000 m'/mês. As descargas efetuadas
pelos naVios-tanque~ a1ingem uma vazão má.'Cima durante a operação de 7000 m'fhora40•

As atividades petrolífe~ õ]lShõre-produzem-um-verdadeiro-mosaico sonoro de diferentes intensidades e faixas de freqüência. A
operação de plataformas, ao se tomarem pontos fixos e constantes de emissão de ruído, podem tanto levar à babituação de animais
aos sons produzidos como ao afastamento permanente da área; a literatura científica a respeito é todavia inconclusiva e os dados,
parcos.
Do ponto de vista dos impactos sonoros, parece mais preocupante a prospecção de petróleo que envolve sísmica. Os pulsos de
som produzidos nessa atividade são passíveis de detecção a distâncias consideráveis41 • Muito embora a própria característica da
atividade faça com que grande parte da energia sonora seja direcionada verticalmente para o fundo marinho, pulsos sonoros
projetam-se horizontalmente na água em direções variáveis.

,. ?INEDO, M.C. Review of smal: ce~acean flshery interactions in Souther~ Brazil wit~ special reference to
":;le Franciscana, Pontoporia blainv~llel. :;;n: PE:RRIN, \'i.F.; G.? Doncvan & J. 3arlow :eds.: Gillnets and
Cetaceans. Cambr~dge, Interna~~onal Whaling Comiss~cr. (Special Issue 15), pp. 25:-259, 2994.
•• ~IEN,':;. et aI. Inferences ab:)ut perceptio:'l 1:1 :arge ceT.aceans, especially hurrpback wha:es, ~rcm

1:'lc1dental ca't.cnes in f1xed fishing gear, ennancerT'ent of ne~5 by 'alarrn' cev:"ces and the acoustiCB o~

fishing gear. In: ~Hru1AS, J. A. & R. Kastele~n (eds.): Sensory Ab~l~ty of Cetaceans Laboraeory.and Field
Evidence. New York, ?lenum Presa, pp. 341-62, 1990.
37 :<ETTEN, D. R., .;. Lien & S. Tocd. Blas~ inj ury ~n humpback whale ears: ev~de:1ce and implications. J.
Acoust. Soe. P$.. 94(3, pt. 21:1849-185C, 1993.
" KE'ITEN, D.R. Estirna~es of blast ~njury and acous~~c trauma zones for rr.arine :narr.:nals frorr underwater
explcsions. In: KASTELEIN, R.A.; ;.A. Thcnas & ~. E. Nach~lgall (eas.) Sensory Systems of AquatJc Ma~mals.

In l~tt.

'3 YOUNG, G.A. Ccncise Methods for Precicting the Effects o~ Underwater Explosions on Marine Life. Silver
Sprin3, Naval Surface Weapons Center, 13p. (mimeogr.), 1991.
40 PETROBRÁS. Oficio DISUL-05003/96 do Coordenacor de Segurança Industr:'al e Meio Ambiente dos Du~os e
Terminais do Sul en 17.04.1997 .
• 1 GREENE JR., C. R. & W. J. Rlchardson. :haracteristics of marine seismic survey scunds in the Bea~fort

Sea. J. Acoust. Seco Am. 83(6):2246-2254, 1ge5.
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Estudos comportamentais realizados com baletas Bowhead (Balaena mysticetus), espécie aparentada à baleia franca. indicam
efeitos comportamentais negativos à atividade de sísmica com sons de intensidade (na recepção) de 150 a 180 dE 11: l~a. com
afastamento ativo da fonte emissora4Z•

A possibilidade de ocorrência de um vazamento de petróleo nas operações de extração e transporte do produto, embora
relativamente remota, deve também ser fonte de preocupação peonanente, muito embora a PETRDBRAS possua em Santa
Catarina planos de contingência e equipamentos para lidar com tais eventos catastróficos. É de se lembrar que o mais recente desres
acidentes na região ocorreu na monobóla do tenninal de São Francisco do Sul em setembro de 1997, causado possivelmente por
um navio mercante que rompeu os dutos flutuantes de atracação, causando o vazamento de cerca de 100.000 litros de petróle043

que, felizmente, tivel3Il1 volatilização e dispersão para alto-mar relativamente rápida, não chegando a apresentar efeitos sobre a
fauna costeira; meses antes, coisa pior aconteceu na costa uruguaia proximo a Punta deI Este, em fevereiro de 1997, com o
petroleiro S(J1t ]Ofl,e, de bandeira panamenha, com caIgll destinada ao Brasil, que vazou cerca de 200 toneladas de petróleo cro44,

causando a morte de milhares de leões-marinhos. Fosse no invemo, e tal derramamento poderia ter atingido diretamente as baleias
francas que freqüentam a costa uruguaia e possivelmente fazem parte da população reprodutiva que alcança Santa Catarina. Um só
evento grave de derramamento de petróleo no inverno, que atinja baleias francas com 6lhotes na costa catarinense. pode
comprometer seriamente a recuperação populacional da espécie em águas brasileiras.
Atividades de dragagem, construção de estruturas que avancem mar adentro ou mesmo à beira-mar são fontes importantes de ruído
subaquático. No caso das dragagens, os sons produzidos podem exceder de muito o roído ambIente, com sons detectáveís até a 25
Km de sua fonte emissora45, podendo ser inrerpretados para efeito de gestão ambiental como eventos agudos de poluição. ~estas

atividades, a realização de detonações também pode constituir, como acima mencionado, uma séria ameaça aos mamíferos
marinhos porventura existentes na área.

Expansão Desordenada da Ocupação do Mar

Em anos recentes, a ocupação desordenada do litoral brasileiro vem se processando não apenas em terra, mas também sobre a
superfície das águas imediatamente adjacentes à costa. Em especial. aterros, marinas e mais esporadicamente a criação de núcleos de
maricultura vêm causando uma sensível alteração de condições ambientais marinhas a nível local e regional. D potencial destas
atividades, em especial a construção e operação de marinas e estruturas intrusivas semelhantes, em degradar o ambíente para uso
dos cetáceos tem sido motivo de alerta e preocupação por parte de pesquisadores da ecologia destes animais46•

A destruição ou degradação ativa e dlreta dos hlJbitIJts representa o perigo mais imedlato para a sobrevwênc13 das espécies selvagens,
em particular daquelas ameaçadas de extinção como a baleia franca47 que, sendo uma espécie sazonalmente costeira no seu período
reprodutivo, está ainda entre as espécies de grandes cetáceos mais vulneráveis à degradação dos ambientes costeiros4B• Desde o
início do aprofundamento de estudos e pesquisas a nível intemacional sobre as baleias francas, sua vulnerabilidade &ente ao
"desenvolvimento" desordenado das regiões costeiras que constituem seus derradeiros refúgios reprodutivos vem sendo motivo de
grave preocupação. Se não adequadamente gerenciado, o aumento da demanda social humana nestas áreas sabidamente pode trazer
dificuldades concretas à proteção da espécie49•

Conquanto a maricultura represente um importante elemento de reestruturação para algumas comunidades tradlcionais litorâneas,
afetadas gravemente por fenômenos como a exaustão dos estoques pesqueiros e a especulação imobiliária, seu zoneamento em
Santa Catarina, sem levar em conta a presença e a provável expansão da ocupação sazonal das áreas costeiras pelas baleias francas,
pode vir a constituir um indesejável fator de conflito mja solução posterior é muito mais difícil do que a prevenção pela ação
precautória adequada. É de todo preocupante que zoneamentos realizados e pretendidos50 aparentemente não levem esta variável
em consideração, bem como que estejam sendo intentados esporadicamente novos empreendimentos de cultivo de moluscos sem
qualquer obediência mesmo aos critérios já existentes.
A questão das marinas compreende um conjunto de elementos mais preocupantes. de vez que, além dos impactos de execução da
obra (vide acima sobre eventos agudos de poluição) e de ocupação do espaço fisico, sua operação traz problemas graves se não
adequadamente considerados e atacados. Dentre eles, o aumento da circulação de embarcações ligeiras e de condução
eminentemente amadora, podendo resultar num agravamento volumoso dos eventos de pertuIbação das baleias, bem como o
aumento da poluição local por derivados de petroleo utilizados pelas mesmas embareações51 , são focos de preocupação que devem

42 RICHARDSON, W. J.; B. WOrsig & C. R. Greene, Jr. React~on of bowhead whales, Balaena myst~cetus. to
seis~~c exploratio~ in the Canadian 8eaufort Sea. J. Acoust. Seco Am. 79{4l:111~-1128, 1986 .
•, DIÁRIO CATARI~ENSE. Vazanento de petr6leo ameaça o litoral de se. p. 20, 06/9/1997 .
•• JORNAL ZERO HORA. Uruguai tenta evitar desastre ecol6gico. pp. 32-33, 14/2/1997.
•• GREENE, C.R. Cnarac-::eristics of waterbor:le industrial noise. In: RICHARDSOr-:, W.J. (ed.) Behav~or,

Disturbance Responses and D~stribut~on of Eowhead Whales Balaena mysticetus ~r. che Eastern Beauforr Sea,
1980-84. Bryan. LGL Ecolog~cal Research Associates Inc., pp. 197-253, 1985.
4& G~SKIN, u. E. The Ecology of Whales and Do1phins. ~cndon, Heineman. 38Sp. ~l., 1982.
F S:MMON:lS, M.F. & v.D. Hutch~nson(eds.l, op. cit. [22).
48 KEMP, X.J. Habitat 100505 and degradation. In: S~MMONDS, M.P. & J.D. Hutchinson, op. cito :22:, pp. 263
2BO, 1996.
•• OSHUM~, S. & F. Kasamatsu, Recent off-shore distribut~on of the Southern R~ght Whale ~n SU~.er. In:
Brownell Jr., R.::'.; F.8. Best & J.H. l'rescott (eds.l, op. c~t. [311, pp. 173-176, 1986 •.
'0 SANTA CATARINA. Secretaria do Desenvclvimento Urbano e Meio ~n1ente. Fundaçao co Meio Ambiente 
FATMA. Projetos de Execuç/lo Descentralizada - Perfil do Estado de Santa Catarina. 58 p. lmimeogr.), 1995,.
S1 KE~P, N.J. op. cito [~Bl.
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merecer rigorosa análise nos procedimentos de hcenciamento e controle operacional de tais empreendimeniOs com vistas a sua
~~~. .
Uma breve análise do ateabouço jurídico que dá sustentação à criação e gestão das APAs, que é apresentada em outro segmento
deste' documento, toma claro que os problemas supra poderiam ser objeto de ações de gestão no âmbito de uma tal Unidade de
Conservação. de forma muito mais eficiente do que na ausência da mesma.

Perspectivas de Aproveitamento da Espécie para o
Turismo Ecológico Racional

É sabido que os constrangimentos de ordem econômica têm sido um dos mais fOMS impedimentos para a efetiva conservação do
patrimônio natural e das e~pécias ameaçadas nos países em desenvolvimento. A coaeta tdentificação de oportunidades para valorar
economicamente as funções ambientais da biodiversidade é uma valiosa ferramenta para promover a conservação5:!. No caso da
baleia franca em Santa Catacna, existe um valtosíssimo potenaal econômico que reside na própria preservação adequada deste
singular animal, e no seu uso como patrimônio turístico capaz de mobilizar importantes somas para as comunidades costeiras no
penedo de reprodução da espécie, que é justamente a baixa temporada de turismo no litoral catarinense.
Sendo hoje a maior indústria do planeta, movimentando já em 1993 em tomo de 3,5 trilhões de dólares, o turismo vem tendo no
segmento de observação e desfrute da Natureza ~ o tÇf)tWI1IO - o matS notável crescimento. Neste. é preciso ressaltar, reside um
imenso potencial de se poder qualificar a nível intemacional e desenvolver para além do mero e pulsático "veraneio" o turismo na
zona costeira do Estado de Santa Catarina.
O ecoturismo. enquanto componente primordial do dmntJOluintntm sustmtótJe4 é definido como a visita responsável a áreas naturais
telativamente pouco perturbadas com o objetivo de estudar. admirar e desfrutar a paisagem natural e suas plantas e animais nativos,
·hem como manifestações culturais (tanto presentes como históricas) encontradas nessas áreas53• O desenvolvimento racionm e sério
do ecoturismo exige uma gestão eminentemente multidisciplinar; planejamento cuidadoso e precautório; e nounas operaaonais
estritas - e rigorosamente aplicadas - que permitam garantir, a longo prazo, a efellva susttntabilidade da operação ecotutística54,

protegendo, assim. tanto a indústria tuóstica como o patrimônio natural sobre o qual ela floresce.
Um condicionante adicional para o sucesso do ecoturismo merece destaque: a obrigatoriedade do envolvtmento das comunidades
locais e do adequado planejamento para assegurar que estas comunidades sejam diretamente beneficiadas pela ati,oidade55 •

Estudos recentes desenvolvidos pela Whale & Dolphin Conservation Sociely retratam em detalhe este enorme beneficio
econômico que resulta da proteção adequada das baleias e seu desfrute benigno como atração turistica. Já existem hoje operações
de turismo de observação de baleias em pelo menos 50 países mais a Antártida, envolvendo mais de 5 milhões de turistas/ano, que
geram globalmente uma receita estimada em mais de SOO milhões de dólares computando-se tanto o gasto com operadoras de
turismo como as despesas localmente efetuadas em hotéis, restaurantes e lojas de souvenirs56•

A América Latina aparece nos relatórios internacionais sobre whale watching como o continente de maior potencial ainda por
desenvolver. e o Brasil sobressai de maneira notável. Tendo no Banco dos Abrolhos a única operação francamente estabelecida de
turismo de observação de baleias no País, centrada nas baleias jubartes, assim mesmo diversas outras operações voltadas a cetáceos
- os golfinhos rotadort;s Stenella longirostris em Fernando de Noronha, ou os tucuxis Sotalia fluviatilis na Área de Proteção
Ambiental do Anhatomirim, SC. por exemplo - já asseguram um volume de ingressos nessas operações da ordem dos 7 milhões de
dólares/an057. .
Tão relevante vem se tomando essa modalidade de turismo ao longo dos últimos anos que a própria Comissão Internacional da
Baleia, antes voltada unicamente para o controle da caça desses animais, passou a considerar formalmente os múltiplos beneficios

,do uso não-letal, e principalmente tulÍstico. dos cetáceos. adotando recomendações já em 1983. numa Conferencia Global
. 'especificamente convocada, no sentido de estimular e regular adequadamente esta crescente atividade58•

O Estado de Santa Catarina apresenta enorme potencial para o desenvolvimento do turismo de observação das baleias francas. Para
melhor entender a importância do potencial tulÍstico l'epresentado pela presença sazonal das baleias francas no litoral catarinense, é
preciso considerar que tal presença se dá justamente na temporada de inverno e pnmavera, quando grande parte da infrae~trutura

tulÍstica instalada no litoral- 103 hotéis classificadosS9• mais um grande número de pousadas. restaurantes, bares. lojas de produtos

52 AYLWAAD, B. & E. B. Barbler. Valuinq environmental func:tions in developing eountrles. B~odivers~ ty and
ConservBt~on 1(1) :34-50, 1992.
J3 MERWE, C. How it all began - the man who eoined "eeotourism" tells us what lt means. Afr~can Wildlife
50(3):90-91, 1996.
54 CEBALLOS-LASCURRÁN, H. Ecotourism as a worldwide phenomenon. In: LINDBERG, K. & D.E. Hawkins (eds.).
Ecotourism: A Guide for Planners and J!anagers. North Bennington, The Eeotourism Soeiety, pp. 12-14, 1993.
55 BRANDON, K. Basie steps toward encouraging local participation in Nature Tourism pro)ects. In:
LINDBERG, K. & D.E. Hawkins (eds.) op. cito (62], pp. 134-15., 1993.
55 HOYT, E. The Worldw~de Value and Extent of Whalewatching 1995. Bath, Wha1e & Do1phin Conservation
Soeiety, 34 p., 1995.
J7 HOYT, E. The Potential of Whale Watching in Latin America & the Caribbean. Bath, Whale & Dolphin
Conservation SoeietYr 48 p., 1994.
JI INTERNATIONAL WHALING COMISSION. Whales Alive - Report of Global Conference on the Non-Consumpt~ve
Ut11isat1on of Cetaeean Resourees. Paper IWC/SC/35/19, 49 p. il., 1983.
J' SANTA CATARINA. SANTUR. Guia de Orientaçao ao Turista em Santa Catar~na. Florian6pol~s, SANTUR/SEBRAE
SC, 156p., s.d.
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regionais e artl:sanato - fica escandalosamente ociosa, gerando graves problemas de gestão para as comunidades em e~pecial na
zona costeira60. . .
Sem necessidade de qualquer investimento de infraestrutura hoteleira adicional, seria possível, com a cnação desta nova APA 

chamando portanto a atenção para a existência, aIi, de condições ecológicas notáveis que justifiquem gestão adequada - apenas com
investimentos tópícos em divuIg2Ção, interpretação ambiental e monitoramento adequado, elementos essenciais para o sucesso
de iniciativas semelhantes em outras partl:s do glOb061, inserir em definitivo o Estado no roteiro internacional de whale watching.
consolidando um esforço que o Projeto Baleia Franca vem de há muito empreendendo no sentido de tomar esse potencial
reconhecido e transfoaná·lo em realidade concreta62•

Conquanto o desenvolvimento do IlJrismo de observação de baleias seja uma excelente oportunidade para agregar um beneficio
econômico direto à proteção das espécies-alvo, é necessá.áo proceder-se com muita cautela no tocante a que atividades estimular, e
de que forma. Diversos incidentes de grave perturbação ou mesmo dano direto a estes animais já foram registrados em várias áreas
onde o turismo embarcado de observação é intenso, como em Provincetown, EE.t:t:.; Península Valdés, Argentina; e mesmo
recentemente no Banco dos Abrolhos onde a introdução de lanchas rápidas vem trazendo graves preocupações quanto à proteção
das balelas jubarte. Muito embora as c:iifurentes espécies de cetáceos reajam de foanas e em graus distintos à perturbação por
embarcações de turismo, tal perturbação pode efetivamente afetar o comportamento dos animais-alvo63, o que é especialmente
preocupante em áreas de reprodução. A compreensão da necessidade de se garantir, ao mesmo tempo em que se fomenta o
interesse na observação de baleias, a proteção integral dos animats contra a perturbação, levou à implementação, em diversos países.
de legislação específica, inclusive no Brasil onde as restrições à aproximação de embarcações a baleias são bastante severas e
incorporam padrões internacionalmente aceitos.
O Brasil adotou, em 1996, a Portaria IBAMA 117 que, ao abàgo das determinações da Lel Federal 7.643/87. baixou normas para
prevenir o molestamento de cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras. Várias dessas normas são aplicáveis de forma particular às
Unidades de ConseLVação, de onde a existência da APA proposta poderá reforçar em muito O controle efetivo das atividades de
tuàsmo de observação das baleias francas.

5D SANTA CA~ARINA. Secretaria de Estado do DesenvolVimento Econômico e Integraçao ac ~ercosul. Plano de
Ges~40 da Z~na Cos~eira de Santa Catarina. Flor~anépo:~s, SOE/SOM, 21p. + anexos (m~meogr.), 1996.
51 MORl, K. Effect of Land-based Whale Watching. Working Paper for the Workshop on the Sc~ent~f~~ Aspects
of Managing Whale Watcting, Xontecastello d1 Vib10, 2 p. lmlmeogr.), 1995.
52 HOYT, E. The Whale Watc~er's Handbook. Garden C~~y, Douoleday, 208 p. il., 1984.
5' HOYT, E. Bebavior of Cetaceans ln the Absence and Presence of Boats. A reVlew. Discuss10n paper for the.
Workshop on Sc1ent1~ic Aspects of Managing ~r.ale Wa~ch1ng, Montecaste:lo di Vib10, :3 p. (mlmeogr.), 1995.
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111. Adequação da Proposta de Criação da APA

1. Unidades de Conservação Marinhas e seu Papel na Proteção de
Áreas Vitais para Espécies Ameaçadas de Cetáceos

A perda de habitats, em especial daqueles de importância reprodutiva, é atualmente reconhecida como uma das grandes ameaças às
éspécies de cetáceos64• Conquanto espécies migratórias de longo cutSo possam, à primeira vista, parecer menos afetadas pela
degradação ou uso desregulado dos ambientes costeiros, os grandes cetáceos que dependem diretamente destes ambientes para sua
reprodução, como é o caso da baleia tranca, podem ter sua viabilidade populacional grandemente afetada pelos impactos locais
nestas áreas65•

Muitos habitats costeiros e marinhos têm merecido proteção especial em diversos países devido a esta característica particular: a de
serem vitais para a realização do ciclo reprodutivo de deteaninadas espécies migratórias e/ou ameaçadas, o que é particularmente
importante quando se espera que populações ora ameaçadas possam ampliar seus números e sua área de distribuição, servindo
assim as Unidades de Conservação como bancos genéticos de grande valor para o processo de recomposição populacional66•

Diversos autores têm enfatizado a necessidade de compreender o valor distinto das áreas protegidas marinhas numa visão distinta
da que predomina ao se anatis-ar Unidades de Conservação terrestresi enquanto estas são aproximadamente=estanques -do-pontG-de=
vista ecológico, as áreas marinhas, por óbvio, importam à conservação da Natureza para além dos limites tradicionalmente
'jConsiderados. Como nOIma, elas não contém dentro de seus limites ecossistemas inteiros ou ciclos de vida completos das espécies,

. -'senão cumprem um importantíssimo papel de defender porções significativas dos habitats e partes vitais dos ciclos biológicos das
espécies, o que, efetivamente, tem real valor para uma política de conservação dos recursos marinhos a nível nacional ou regional67•

A importância de se reconhecer a importância das áreas nat1;1raís protegidas nas zonas marinha e costeira vêm sendo reiterada por
importantes lideranças na área da Biologia da Conservaçã068E de se notar, ainda, que jw:istas especializados no Direito do Mar
apontam recentemente para a relação direta entre as obrigações internacionais do Brasil, em particular as assumidas perante a
Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar (UNCLOS), e a necessidade de proteger adequadamente as áreas notáveis
sujeitas à soberania nacional, concluindo que "não é possível reivindicar somente direitos de soberania sobre a Zona Econômica
Exclusiva, sem o contraponto que se vislumbra nas obrigações decorrentes dos usos dos oceanos: preservação e proteção
ambiental, corolário de nova e justa ordem para os mares," 69

O estabelecimento de Áreas Especialmente Protegidas - ou Unidades de Conservação, no teImO téC11i.co e jurídico corrente no
ordenamento administrativo e legal brasileiro - tem. sido uma das mais importantes ferramentas para a conservação da diversidade
biológica, em especial das regiões costetras e marinhas, o que vem levando a União Mundial para a Conservação (IUCN) a
promover sua criação e implantação como prioridade70• Em 1996 existiam cerca de 1300 áreas costeiras e marinhas sob proteção
legal em todo o planeta, das quais apenas um número relativamente pequeno no Brasil, Santa Catarina conta com apenas cinco
Unidades de Conservação costeiras e marinhas, um número incapaz de garantír a preservação de um mínimo representativo da
diversidade biológica da região. Tal situação é lamentavelmente coincidente com a do resto da América Latina, que é hoje a região
do globo com o menor número de áreas costeiras e marinhas protegidas.

É interessante ressalw que o próprio Ministério do Meio Ambiente, ao analisar o panorama jurídico referente
à Zona Costeira, ressalta a importância de Unidades de Conservação, propondo que as mesmas,

cc não apenas na faixa terrestre mas também na faixa marítima da zona costeira,
podem se constituir em importante instmmento para seu gerenciamento, tanto para
propiciar a preservação de determinados ecossistemas, como para disciplinar o uso de
OUU08, objetivando a proteção dos recursos ali existentes71

."

'4 KLINOW5KA, M. Dolphins, Porpo~ses and Whales of the World - The IUCN Red Data Book. Gland, IUCN, 386p. ,
1991.
n KEMP, N.J. op. cito [48] •
•• SALM, R.V. & J.R. Clark. Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers. Gland,
IUCN, 302p. il., 1984 .
•, BROWN, K. The role of Protected Areas ln the conservat1on of coastal and marine resources. In: LIEN, J.
& R. Graham (eds.) Marine Parks and Conservation: Challenge and Prom~se. St. Johns, 51-54, 1985..
•• MURPHY, D.D. & D. a Duffus. Conservation Biology and marine biodiversity. Conservation Biology 10(2):311
12, 1996 •
• 9 ROLIM, M.R.F.S. A Tutela Juridica dos Recursos Vivos do Mar na Zona Econômica Exclusiva. sao Paulo, Max
Limonad, 195p., 1998.
70 WORLD RESOURCES INSTITUTE. World Resources 1996-97. New York, Oxford University Press, 365 p. i1., 1996•

...ll... BRASIL. Ministêrio do Meio 1\rnbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônla Legal. NQrmas__Legais
AplicAveis ao Gerenciamento Costeiro - Aspectos Ambientais. Brasilia, MMA!PNMA, 44p. + anexos (mimeogr.l,
1997.
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O Conútê Científico da Comissão Intemacional da Baleia, ao revisar as ameaças aos cetáceos detemúnadas por contáminação
ambiental, recomendou a adoção de estratégias diversificadas de atuação nútigatória, dentre elas medidas locais de proteção de
habitots relevantes72• O Gtupo de Espeaalistas de Cetáceos da União Mundial para a Conservação - IUCN, ao editar o seu Plano de
Ação 1994-1998 para a Conservação dos Cetáceos, indicou a degradação da qualidade dos habitm (tncluindo o emalhamento em
artefatos de pesca e a perturbação por embarcações) como problemas fundamentais de conservação da espécie que devem ser
objeto de ação pelos govemos; o mesmo documento alinha a criação de áreas protegidas entre as soluções plausíveis.
recomendando que mais áreas sejam estabelecidas para proteção especial?3.
Unidades de Conservação criadas especüicamente para a proteção de cetáceos e promoção de seu uso sustentável como atrativo
turístico eDstem hoje em pelo menos doze países; há várias em nações do Hemisfério Sul que abrigam áreas cruàll1s de ocorrência
sazonal das baleias francas, como as mencionadas no quadro abaixo. A criação de uma área similarmente protegida no Brassl
estaria, portanto, em sintonia com esforços de outras nações para a conservação da espécie.

Em muitos casos, atenção especial à criação de áreas protegidas tem sido dada para locais onde o turismo de observação de baleias
e golfinhos já eDste ou apresenta grande potencial74• Não apenas a criação de uma área especialmente protegida contribui
grandemente para a adequada gestão dos cetáceos como recurso econômico/turíStiCo a ser preservado, mas ainda representa um
alrtJtivo tmistiro adiàoftai ao se dar publicidade ao turismo ecológico num contexto de efetiva proteção da Natureza. A experiência
intemacional demonstra que o estabelecimento de uma Unidade de Conservação é capaz de estimular o interesse do turista na
visitação da região assim designada para conservação de seus atributos naturais, sua flora ou fauna.
O Projeto Baleia Franca tem buscado, à luz destas considerações, consolidar seus dados de campo visando a designação de uma
área especialmente protegida para a conse~ão da baleja franca no litoral Centro-Su1 catarineose em sua área de maior
concentração sazonal conhecida. O mapa apresentado em anexo, e que abrange a localização constataqa desta área de maior
concentração, serve como base para a extensão geográfica a ser proposta para tal designação.
Note-se que tal área teve sua prioridade para o estabelecimento de uma nova Unidade de Conservação destinada à proteção das
baleias francas endossada pelo Comitê Científico da Comissão Intemacional da Baleia durante sua Reunião Anual de 1998,
reiterando recomendação já efetuada pela Reunião Especial de Avaliação do Status Mundial das Baleias Fran~as realizada no mesmo
ano, referindo-se, especificamente, à necessidade de propor a criação de uma área especialmente protegtdap~ a espécie, verbis, in
lhe South-Ctmtral coast ofStIIÚIJ Catarina, Brar.ü's. '.
Uma Unidade de Conservação para proteger a área de concentração reprodutiva das balelas francas em Santa Catarina precisa, em
sua proposição, designação e implantação, levar em conta diV1:tsos fatores, dentre os quais:
.a) a área deve ser designada juridicamente como Unidade de Conservação que permita IXjJressl1I1/entt, embora ordene adequadamente.
as atividades humanas no seu interior e entomo, de fonna a não banir, senão harmonizar a presença humana oa área, com atenção
especial aos usos já consagrados e às atividades das comunidades tradicionais;
b) a área abrangida deve ser suficientemente extensa de forma a atender as recomendações técnicas intemacionais para áreas
costeiras e marinhas protegidas no sentido de, efetivamente, garantir a proteção de um espaço representativo e capaz de assegurar à
espécie-alva principal (a baleia franca) as condições necessárias a sua sobrevivência na área;
c) a área deve ter assegurada a integração de sua gestão ao contexto de gerenciamento costeiro do Estado; e
d) deve-se prever o apoio ao desenvolvimento, muito embora sob estrito monitoramento e controle, da turismo de observação de
baleias, como forma de valorizar e recompensar a participação das comunidades locais no esfurço de proteção das baleias francas.
Para tanto, a criação de uma Unidade de Conservação contribuiri.a grandemente, por tomar possível a aplicação, em seu interior,
das normas específicas contidas na Portaria mAMA nO 117/96 sobre o turismo de observação de cetáceos em Unidades de
Conservação.

72 INTERNATIONAL WHALING COMISSIONo Report of the Sc~ent1f1c Commtttee. Rep. Int. Whal. Commn. 45:53-95,
1995.

73 WORLD CONSERVATION UNION. IUCN/SSC Cetacean Spec1a1ist Group. 1994-1998 Action PIan for the
Conservation of Cetaceans. G1and, IUCN, 91 p. il., 1994.
74 PHILLIPS, C. op. cit. [22}.
7' INTERNATIONAL WHALING COMMISSION. Cp. Cito [72}
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Vale destacar que a categoria juridica de Unidade de Conservação, dentre as hoje vigentes no País, que possivelmente mais se
enquadra DOS critérios básicos supra elencados é a Área de Proteçio Ambiental. cuja base legal remonta à Lei Federal 6.902/81 e
que configura um importante instrumento de aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente76•

A designação de tal área de proteção para a baleia franca está., ainda, em perfeita consonância com o recomendado no Plano de
Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil recentemente aprovado pelo IBAMA e que prioriza, dentre outras medidas. a cnação
de novas Unidades de Conservação em setores das águasjurisdicionais brasileiras que detenham especial importância para o
ciclo de vida desses animais77•

2. A APA como Categoria de Unidade de Conservação Adequada

Faz·se necessário reiterar, aqui, as razões que levam as instituições proponentes desta nova Unidade de Conservação a optar pela
categoria dc uso direto sugerida, qual seja a de Árca de Proteção Ambiental, sob os pontos de vista Jurídico e administrativo.

Poucos são, ainda hoje, os países nos quais as áreas protegidas marinhas possuem políticas de criação e gestão apropriadas, levando
em consideração as notáveis diferenças em relação às Unidades de Conservação terrestres. O mais notável sistema de Unidades de
Conservação marinhas é sem dúvida o dos Estados Unidos, onde o programa de Santuários Nacionais Marinhos - áreas de uso
múltiplo, e muitas vezes de Intensa ativIdade humana - iniciado em 1972, tem sido importante vetor de conservação, pesquisa e
educação ambiental voltada para os recursos marinhos".
A Agência de Proteção Ambiental da Suécia/Naturvdrdsverket, de sua parte, baseia sua avaliação de áreas marinhas protegidas no
conceito da IUCN, segundo o qual o propósito das mesmas deve ser o de

" promover a proteção, restauraçio, uso adequado, conbecimento e desfrote
do patrimônio marinho mundial em perpetuidade, através da crilÇio de um
sistema global e representativo de áreas marinhas protegidas, e pela gestio.

de acordo com a Estratégia Mundial para a Conservaçio, das atividades
humanas que utilizem ou afetem o ambiente marinbo." 79

Tal definição comporta, claramente, o conceito de uso múltiplo que tem por pnncípio não a exclusão, senão a conciliação entre os
usos humanos e a conservação adequada do patrimônio natural.
Dentre as atividades humanas ora em desenvolvimento na área proposta, a pesca artesanal sobressai como a que deve ser objeto de
atenção e proteção especial, dado que vem sofrendo repetidos impactos, seja na competição ilegal e desleal da frota pesqueira
industrial, seja na alteração das caractelÍSticas fundiárias e do perfil econômico da zona costeira, desarticulando o meio social e
habitacional do pescador artesanal. Contudo, é de se salientar outra atividade humana passível de desenvolvimento na APA
proposta, e que efetivamente vem crescendo na região: o turismo, e em particular o ecoturismo. O patrimôniO turlstlco relevante,
representado não apenas pelas baleias francas, mas pelo seu ambiente e pelo contexto cultural regional, é bem de uso público a ser
adequadamente protegido pela autoridade pública, conforme preceitua a Política Nacional de Turismo à luz do disposto na Lei
Federal 8.181 de 28 de mlUÇo de 1991 e do Decreto Federal 448 de 14 de fevereiro de 1992. Este patrimônio turístico deve ter sua
integridade protegida, haja visto o abundante rol de diplomas legais vigentes que assim o exigemBO•

A observância desses aspectos referentes ~ conservação com o uso múltiplo de áreas marinhas protegidas está de pleno acordo com
a proposta de Normas para a Gestão de Areas Protegidas, apresentada em 1988 na Pnmeira Conferência Global sobre o Turismo,
,em Vancouver, Canadá, e posteriormente adotada pela IUCN em 1992, em seu IV Congresso Mundial sobre Parques Nacionais e
Áreas Protegidas81•

Surge, assim o instituto daÁrea de Proteção Ambiental como o instrumento mais adequado para assegurar a gestão esclarecida do
patrimônio natural da área, aí incluídas as baleias francas em sua presença com 60s reprodutivos, e das atividades humanas
tradicionais e/ou em franco desenvolvimento. Senão vejamos:

eA Lei Federal 6.902, de 27 de abril de 1981, estabelece em seu Art. 8· que o Poder Executivo, face ao relevante
interesse público, poderá declarar Áreas de Proteção Ambiental visando, concomitantemente, o bem-estar das
populações humanas e a conservação ou melhoria das condições ecológicas locais. .

eA Resolução CONAMA n° 10, de 14 de dezembro de 1988, definiu que as APAs destinam-se, ainda, a pro~ger e
conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visand? à. melhoria da qualidade de vida da

71 GOuvtA, Y.M. G. Unidades de Conservaçllo. In: : ElENJAMIN, A. H. V. Icoord.) Dano Amb~ental: Prevenç!Jo,
ReparaçSo e Repressso. 5110 Paulo, Revista dos Tribunals, pp. 409-31, 1993.
77 BRASIL. IBAMA. Grupo de Trabalho Especial de Mamiferos Aquáticos. Plano de AÇiJo para os Mamiferos
Aquáticos do Bras~l. Brasilia, 1998.
78 DEPARTMENT OF COMMERCE. National Marine Sanctuar~es: Accomplishments Report 1998. Washlngton, NOAA, 57p.
il. + annexes, 1998.
" NORDISKA MINISTERRÂDET. Marina reservat i Norden. Del. I. Temanord 1995:553.
80 PINTO, A.C.B. Tur~smo e Meio Ambiente - Aspectos Juridicos. Campinas, Papirus Editora, 192p., 1998.
81 HARRISON, J. Protected Area management guidelines. Parks 3(2):22-25, 1992.



34350 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regtonais. estabelecendo nonnas para seu
adequado zoneamento. .

Na análise de juristas consagrados, "a idéia básica da APA'é permitir todas as atividades produtivas normais na área. mas
possibilitando também a conservação dos recursos naturali' B:!.

Vale lembrar. ainda, que a instituição de novas APAs ao longo da costa catarinense é medida prevista expressamente no
P/ano de Gestélo da Zona Costeira de Santa Catarina, elaborado em conjunto entre as instâncias governamentais e a
sociedade civil, e que tem entre suas recomendações unanimemente acordadas ., estimular a criaçAo de novaR Áreas de
Proteç1o Ambiental." 83

Há, portanto, plena base jurídica para que se possa, com a criação da APA da Baleia Franca, ao mesmo tempo garantir a
conservação adequada das baleias francas e do seu ambiente e, em consonância com o espírito que norteia o ordenamento
das APAs, ordenar e gerir as atividades humanas com vistas a garantir, pela sua sustentabilidade. a melhoria da qualidade
de vida das comunidades e a fruição de beneficios generalizados na sociedade advindos dessa gestão esclarecida.

82 MUKAI, T. Direito Ambiental Sistematizado. sao Paulo, Forense Universitária, 191p., 1992.
83 SANTA. CATA.!UNA. Secretaria de Estaco do Desenvolvimento Econômico e Integraç:io ao Mercosul. Plano de
Gest&o da Zona Costeira de Santa Catar~na. Florian6pol~s, SDE, 42p. • anexos lmimeogr.), 1996.
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Sem a pretensão de apresentar um estudo exaustivo dos aspectos ambientais da área proposta para a APA da
Baleia Franca, pretende-se aqui elencar algumas informações básicas sobre sua caracterização, que possam
servir como base para compreensão de seus atributos tanto naturais como da interface
ambienteicomunidades humanas, e das razões que levaram à propositura dos limites tais como constam dos
Anexos a este documento.

1. Adequação dos Limites Propostos

Os critérios de seleção e linlltes de Unidades de Conservação propostas são objeto de atenção específica em diversas publicações
especializadas. Além dos critérios estabelecidos pela IUCN84 e outtas instituições intergovemamentais8S, buscou-se considerar o que
de mais recente há na revisão mundial da seleção de áreas marinhas e costeiras para conservação86, e em particular no que estas
podem representar para mamífi:ros marinhos87, documentos estes referenciados integralmente abaixo e que o grupo de trabalho
desm proposta recomenda à consideração das autoridades pertinentes.
Para propor os limites da APA da Baleia Franca, o grupo de trabalho avaliou inicialmente a área de maior concentração conhecida
de pares mãe/filhote de baleias francas regtstrada com base nos dados de 17 anos de observações diretas realizadas no Sul do Brasu;
para tanto, foram considerados tanto dados de avisragens de terra como dos surveys aéreos realizados na região. Essa definição da

. jrea de concentração para a criação dos filhotes (nursery) foi fundamental para o estabeleomento dos limites propostos, dada a
.. lllrglUDeIlte comprovada fidelidade das baleias francas às áreas de concentração reprodutiva88• Nesse sentido, a área proposta é

claramente um criticai marine habitat conforme definido já em 1975 pela Conferência Internacional sobre Parques e Reservas
Marinhas da IUCN89.
Foi igualmente considerada a necessidade de dar-se limites claramente inteligíveis e visualmente detectáveis para a Unidade de
Conservação, bem como limitá-la ao território sobre o qual a União detém direitos plenos de intervenção, quais sejam as águas
junsdicionais e a faixa de marinha, facilitando em muito a implemenmção de normas de gestão que venham a se fazer necessárias
para o cumprimento dos objetivos da Ue.
Por fim, procurou-se abranger, dentro da latgura de área marinha de maior importância para a permanência dos pares mãe/filhote,
algumas das ilhas marinhas que compõem exemplos representativos dos ambientes msulares mais austrais do Brasil à exceção da
Dha dos Lobos, na divisa SC/RS, esm já designada Reserva Ecológica desde 1983. Sendo algumas delas já degradadas pela ação
antrépica, podem ser inobstante de grande valia para o estudo de processos de sucessào ecológica e projetos experimentais de
n:cuperação floástica, enquanto que outras ainda constituem-se em valiosos refúgios n:produtivos para aves marinhas.

Os Ii.uPtes 'propostos São~ pórtanto, pl~C:ntedefensáveis sob os aspectos ecológico, geográfico e
admjniettativo da Unidade.

2. Aspectos Físicos e Biológicos

Geograficamente, a área proposm para a APA da Baleia Franca situa-se ao longo do litoral Centro-Sul do Estado de Sanm Catarina,
abrangendo uma faixa variável de águas jurisdicionais, que a limitam a Leste, e a faixa de marinha que a limIm a Oeste (vide
Anteprojeto de Decreto e mapa anexos para definição precisa dos limites). São limitantes políticos a Oeste da área proposta os
Municípios de Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba e Laguna
Toda área proposta encontra-se no Setor l:Litoral Sul de Santa Catarina, assim denominado para efeito do Programa Nacional de
Gerenciamento Costeiro90•

84 SALM, R.V. & J.R. Clark, op. cit. [66].
8. FOOD ANO AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. National Parks Plann~ng: A Manual w1th
Annotated Examples. Roma, FAO (FAO Conservation Gu~des no. 17), 105 p.~l., 1988 .
•• NILSSON, P. Cri teria for the Selection of Mar~ne Protected Areas - An Analysls. Stockholm, Swedish
Environmental Protection Agency, 54p. 11. (Report 4834), 1998.
n GREAT BARRIER REEF MARINE PARK AUTHORITY. Whale and Dolph~n Conservation Policy - Draft for PlJbülJc
Comment. Townsvi11e, 45 p. (mi'meogr.), 199B .
•• DONOVAN, G. P. Ced.) Behaviour of Whales in Relatlon to Management. Cambrldge, Internationa1 Whaling
Cornrnlssion, 282p. i1. (Special Issue 8), 1996 •
•• INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES. Na International Conference on
Marine Parks and Reserves. Morges, IUCN, 131p., 1976 .
• 0 BRASIL. Ministéno do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal. Perfil dos Estados
Li tortineos do Brasil: SubsIdias à Implantação do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro. Brasi1ia,
MMA/PNMA, 301p., 1996.



34352 Terça-feira 27 mÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Além da área marinha e da linha de costa abrangida pelos limires propostos, estarão incluídas na APA da Baleia Franca um
expressivo conjunto de ilhas que, à exceção da llha dos Lobos, na divisa SC/RS, constituem o conjunto insular mais aústral da~
águas jurisdicionais brasileiras.

Rochedos costeiros e ilhotes estão presentes, ainda, nas praias de Siriú, Garopaba, da Barra/Ferrugem, Ouvidor, da Ribanceira, da
Tereza, da Galheta e do Farol de Santa Marta. Alguns deles, como descrito mais-abaixo, possuem -grande unpoftânciatlal"lril
avifawu.
A área emersa da APA proposta, correspondente à faixa de marinha e às mencionadas l1has, apresentam um mosaico de depósitos
marinhos arenosos do Quaternário e notáveis formações rochosas, granitos subvulcânicos e anorogênicos da Suíte Intrusiva
Tabuleiro. com aproximadamente 600 milhões de anos, bem como algumas expressões da Suíte Intrusiva ValSWlgana, com cerca de
800 milhões de anos, estas presentes próximo aos limites do norte da APA proposta, na Ponta da Pinheira, Ponta do Papagaio e
Ponta dos Naufragados. As intrusões de basalto são notáveis em vários desses promontórios e ilhas, sob a forma de diques.
O total anual de insolação da região está entre 2000 e 2400 horas, e a temperatura média anual osCIla entre 18"<: e 2QoC. com
temperatura média de janeiro em 230C e de julho em 14OC. O total anual de preapitação na região é de 1400mm aproxunadamente,
com110-130 dias de chuva anuais. A umidade re~ativa anual é de 8()..85% em média. Tais dados configuram para a região um tipo
climático definido segundo Thomthwaite como Umido Mesotérmico (B2B'~ra).
As águas que banham a região são o produto do encontro entre a Corrente do Brasil, com temperatura e salirudade elevadas, mas
relativamente pobre em sais nutrientes, e a Corrente das Malvinas, de águas matS &ias e ricas. As mares na região são de
desigualdade diurna, de amplitude relativamente pequena, e as correntes típicas. em janeiro, SSW com 1 nó de velocidade; em
março, SSW com 0,7 nó; em abril, S com 0,5 nó; em maio, a cerca de 60 milhas a E de Imbituba a corrente sofre uma inversão de
SW para N com 0,9 nó; em junho passa a NR, com 0,9 nó; e de julho a dezembro, a corrente é SW com 0,7 a 1 nó91•

Os ventos predominantes na região são do quadrante Noroeste, com força entre 3 e 4 na escala Beaufort e média variando
entre 20-30% de ocorrência; N com força entre 3 e 4, lS a 25%; S, com força entre 3 e 4, de 14 a 20%; SW com força 4, de maio a
novembro com cerca de 8 a 14%; e R com força 3, perto dos 20-22% em novembro e dezembro.
Toda a área marinha proposta para abrangência da APA encontra-se na proVÚ1cia nenota e divide-se, no tocante aos substratos
fíSICos e seus conjuntos bióticos associados, em dois ecossistemas, a saber, o Ecossistema Bêntico da Platafocna Continental, com
a peculiaádade do fundo de sedimentos arenosos com lama e argila (embora bastante freqüentes ao longo da costa os alto-fundos
rochosos), e o Ecossistema Costeiro baseado na produção de algas marinhas. No primelro, a comunidade bêntica, com muito
pouca base de produção primáaa em especial dada a natureza do substrato, beneficia-se amplamente da maiéria orgânica originária
da costa; sua produção primária. pode estar na faixa dos 320g C m·2 ano·1 (92). Com alterações notáveis ao longo do ano, estas
comunidades são compostas em grande parte por crustáceos e outros invertebrados, mas sua composição específica é pouco
estudada na região, sabendo-se • entretanto, por amostragens de cruzeiros oceanográficos, que a fauna de ofiuróides pode ser
bastante diversificada~J,o que serviria de indicativo adicional da grande diversidade biológica ali existente, e que pode estar sendo
severamente impactada pelos arrastos clandestinos de barcos de pesca industrial que ali operam.
Já no Ecossistema Costeiro a produtividade primária, baseada na presença maciça de algas marinhas afixadas ao substrato rochoso
dos numerosos promontórios, é bastante mais significativa, podendo variar de 400 li 1900 g C m-2 ano-1 (94).

Notas sobre a Flora

Abrangendo a parte mais interna da plataforma continental, os costões rochosos e ilhas costeiras, a flora da APA proposta pode ser
dividida em dois conjWlto, qual sejam a flora marinha e a terrestre das ilhas e da faixa de marinha abrangida.
No ambiente marinho, um relevamento de informações sobre a fiara realizado ao sul da área proposta mwca a presença de pelo
menos 45 gêneros, cujas espécies, muitas vezes, apresentam na região marcada sazonalidade95• A chversidade botânica marinha

91 BRASIL. !-(inistério da MarJ.nha. Rote~ro - Costa Sul. Rio ce Janeiro, DHN, 3ilp. J.1., (+ at.ualizações),
1986 •
• 0 GAETA., S. l'..; O. L. Brino & S.M.M.S. RioeJ.ro. DistrioutJ.o:l,s of n~trat.e, ch:oropnyll-a, and primary
produc~ivity in the Southwestern regJ.on of the Scuth A.t:antlc durJ.ng summer. Worksnop cn the Circulation
_Ql-the S~uchwestern reg~on of the South Atlanc~c, sao Paulo, dez.199~.

,~ ABS~O, R.S. e C.~.~. Manso. Influ~ncia da Convergência Subtropical na fauna de ofiur6ides da costa sul
do Brasil. Ana~s IIr Símp. Ecossíst. Da CaSCa Sul e Sudeste Bras~le~ra, pp. 2~5-223, 1990 •
• 2 WESrLAKE, ~.F. Comparisons of plant ?roductiv~~y. Biol. Rev. 3B:3B5-~29, 1963.
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regional pode ser considerada significativa, merecendo estudos mais detalhados. em especial no âmbito comparativo en~e a zona
costeira continental e as áreas rochosas insulares. bem como entre diferentes estações do ano no tocante às expressões
populacionais.

93 BAPTISTA, L.R.M. Flora Marinha de Torres. Porto Alegre, UFRGS/lns~1tuto de Biociênc~as (Série Botânica),
244p. i1., 1977.
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Sobre os costões rochosos, em especial nos penhascos e encostas íngremes que se incluem na faixa de marinha, a bromeliácea
'Dyckia encho/irioides domina a paisagem de fo!IIlll muito caIlICteristica; seus longos pendões de Bores laranja-Vivo, cujo
surgimento coincide com a presença das baleias (mvemo/primavera), são elementos minto marcantes da paisagem costeira original
da região. Outros elementos Boósticos de porte herbáceo merecem menção: a bromeliácea Aechmea nudicaul1s, de formato
tubular, e a já muito rara orquídea Cattleya intermedia, ainda visível em populações nativas na APA proposta em determinados
promontórios mas ameaçada de desaparecimento pela coleta indiscriminada.
A flora das ilhas contidas no perímetro proposto para a APA da Baleia Franca, originalmente composta em mintas delas de Mata
Atlântica com elementos de restinga, encontram-se, em muitos casos, intensamente degradada pela ação antrópica, em especial
pelas queimadas depredatórias realizadas por alguns visitantes das mesmas. Ainda assim, as ilhas Ianãs, do Coral e do Papagaio
Pequena, localizadas próximo ao limite norte do peómetro, possuem ainda notável vegetação original. Na ilha do Papagaio existe
uma pousada cujos proprietários vêm investindo recursos próprios no enriquecimento da Bora arbórea com espécies frutíferas
nativas, em especial mirtáceas, visando ampliar a oferta de alimento para a fauna silvestre. Na ilha do Coral sobressai a presença de
centenárias figueiras (Ficus spp.) encimando uma mata alta, entremeada de campos de bromeliáceas; esta ilha, que é muito visitada
durante todo o ano tanto por pescadores da região como por turistas, merece atenção especial para sua adequada preservação.

NotaS sobre a Fauna

Outros Mamíferos Marinhos

Conquanto a baleia franca austral seja a mais notável espécie de mamífero marinho a freqüentar a re~'~O' outras espécies de
mamíferos marinhos que ali ocorrem merecem menção. Destas, talvez a mais conspícua seja o golfinho n -de-garrafa Tursiops

. truncatus, que possui uma população de várias dezenas de animais no complexo lagunar que tem sua em í:adura na barra de
l-aguna, próximo ao limite Sul proposto para a APA; ali, uma imemorial associação entre os pescado s artesanais c alguns

~ 'golfinhos oferece diariamente um raro espetáculo de cooperação inte;-espeáfica para a captura de peixes96 • rupos txaI1siente$ da
mesma espécie são comumente vistos ao longo das praias da legião. E provável aqui igualmente a ocorrencia o golfinho de dentes
rugosos Steno bredanensis. I

Bem mais raros, porém iguaimente ue presença eventual conhecida, os tucuxis Satalia fluviatilis têm pj:ó'o ao limite Norte
proposto para a APA uma área de cin:ulação a partir de um núcleo de residência abrangido pela APA do atomirim, criada em
1992 exatamente para proteger esses cetáceos que aqui têm sua distribuição mais austral no planeta.
Vêm ocorrendo, em anos recentes, registros esporádicos da baleia jubarte Megaptera novaeangilae,! possível reBexo do
crescimento populacional da espécie e que pode vir a indicar uma rota parcialmente costeira de cin:u1ação de indivíduos em
direção/em retomo da área de concentração reprodutiva do Banco dos Abrolhos.
Dos pinípedes, são comuns no inverno exemplares do lobo-marinho das ilhas subantárticas Arctocephalus tropicalis, cuja
presença na costa clltaànense ainda é pouco esclarecida, bem como eventuais indivíduos do lobo-marinho comum Arctocephalus
austral/s. Bastante mais raros, mas já registrados na região, são exemplares do elefante-marinho Mlrounga leonina, geralmente
animais jovens. Não há dados que peanitam qualquer conclusão a respeito da natureza dessas ocorrências, mas não se exclui a
hipótese de que a costa Centro-Sul catarinense possa constituir-se em área de alimentação de inverno para esses ammais altamente
migratórios.

An, Marinhas e Costeiras

,Além dos mamíferos marinhos, são notáveis as aves marinhas que também compõem o quadro biótico da APA proposta. Pouco
_ .. estudada em detalhe nesta região, a omitofauna marinha e costeira é ali bastante rica, constatando-se, além das espécies residentes

relativamente comuns, um grande número de espécies migratórias e pelágicas visitantes, cuja dinâmica na região é todavia bem
pouco conhecida e merece maiores estudos. Relatórios publicados sobre aves costeiras/limícolas no Brasil, muito embora
reconheçam o potencial da região, têm registrado a falta de atenção para com a mesma97• Uma sinopse das espécies ocorrentes na
regiã098 é apresentada no quadro a seguir.

9. SIMÕES-LOPES, P. C.; G. Paula e Maria do Carmo Both. Ecologia e comportamento de Turslops truncatus
durante a pesca cooperativa entre homens e delfins no Sul do Brasil. IV Reunil10 de Trabalho de
Especlaljstas em Mamiferos Aquátjcos da América do sul, Valdivia, Chlle, 12 a 15 de novembro de 1990.
95 SCOTT, D.- & M. Carbonell (coord.) A Directory of Neotropical Wetlands. Cambridge, IUCN, 6B4p., 19B6.
96 ROSÁRIO, L. A. As Aves em Santa Catarina - D~stribuiçllo Geográfica e Meio Ambiente. Florianópolis,
FATMA, 326p.il., 1996.



Em relação às aves, cabe ainda notar que a APA proposta trará condições para a proteção efetiva de
sítios de nidificação importantes e atualmente sem qualquer cuidado, como por exemplo a ilha do Batuta
(garças-brancas e biguás) e a ilhota da Galheta, em Laguna (ostteirost, ambas possivelmente as ilhas mais
austrais do mar brasileiro onde se constata a nidificação de aves.

•' SOAR8S, M. Aspectos da 'avifauna da ilhota da Galheta, Laguna, SC. In: Congresso Bras~le~ro de
Ornitologia 3, ~elotas, 1993.
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A fauna de peixes da regtao, pelas razões já expostas quanto ao encontro de correntes de
caracteristicas distintas, é bastante diversificada, o suficiente para a sustentação, ao longo do tempo, das
colônias de pesca artesanal ali existentes (vide mais abaixo): Pântano do Sul (Florianópolis), Pinheira,
Garopaba, Praia do Rosa, Imbituba, Laguna e Farol de Santa Marta. Embora assiduamente prejudicadas pela
invasão dos arrastos parelheiros, testemunho da recorrente renitência do setor industrial pesqueiro em
contribuir minimamente para a conservação do recurso, estas colônias de trabalhadores resistem, devendo ser
motivo de especial atenção na fonnulação de políticas para a gestão da APA proposta.

São espécies de grande valor econômico para a pesca artesanal, além dos camarões Penaeu! spp., dois
peixes que são ainda de grande valor cultural, eis que compõem a culinária tradicional das comunidades: a
enchova (fomatomus saltatrix) e a tainha (Mugil platanus). Na próxima página apresenta-se uma
compilação parcial da ictiofauna regíonal passível de ser encontrada naAPA propostalOO

,

Invertebrados

Nos costões rochosos da área proposta para a APA encontramos notável diversidade de
invertebrados, incluindo a barata-da-pedra (Lygia exotica), os pequenos gastrópodes do gênero Littorina,
cracas (Chtamalus stellatus e Tetrac/ita squamosa) e os bivalves Brachidontes so/isianus e Perna pema.
Thais haemastoma, um gastrópodo predador, freqüenta os bacos desses bilvaIves, alimentando-se dos
mesmos. Ademais, um interessante poliqueto, Phragmataphora lapidasa, constrói em alguns lOCaiS grandes
bancos de tubos de areia, que suportam outros organismos como planárias marinhas (turbelários
polic1adídeos). crustáceos decápodos e os já mencionados bivalves.

- 9. NOMU~, H. Dicionário dos Pe~xes do Brasil. Brast1ia, Editerra, 48ip:~1.,- 1984.
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Nas praias a diversidade não é menor. Aqui, sobressai como habitante típico mais visível o
caranguejo-fantasma ou maria-farinha (Ocypode a/bicans), crustáceo decápodo bastante comum e que habita
as praias até seu limite externo. Moluscos bivalves como Donax são abundantes, bem como alguns
eqUinodermos, em particular da Subclasse Irregularia (bolachas-da-mar).

Invertebrados flutuantes pluricelulares ocorrem de forma ocasional, desde o gastrópodo Janthina
spp. até as medusas de diversos gêneros e espécies.

3. Aspectos Sócio-Econômicos

A região para a qual se propõe a criação da APA da Baleia Franca possuía, até a década passada, uma econOIJUa que se baseava
grSndemente na agricultura de pequeno porte, no extrativismo pesqueiro e, no caso de Imbituba, na atividade portuária e de
processamento do carvão mineral, esta grandemente reduzida devido ao fechamento há alguns anos da Indústria Carboquímica
Cacarinense - ICC, outrora sediada em Imbituba. Atualmente, as atividades econômicas primárias seguem residindo principalmente
no cultivo de arroz nas váIzeas e na agricultura familiar (mandioca, milho, etc.); as secundárias, na mdústDa cerãmica, e a terciária,
no turismo, que vem crescendo de foana notável nos Muniápios costeiros da região101, tendendo a substituir em grande parte as
atividades do setor primário e mesmo das indústrias locais. A conseqüente alteração do perfil de emprego vêm fazendo com que se
busque qualificar a mão-de-obra local para o atendimento das demandas diferenciadas do setor tuóstico, e organismos como o
SEBRAE vêm investindo pesadamente na região para a formação e qualificação profissional voltadas ao turismo. O Projeto Baleia

101 BRASIL, Op. cito [90].
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Franca vêm participando deste esforço e durante 1998 oIgaDizou um Wotltsbop de Capacitação em Turismo de Observação de
B~~, .
Muito embora a atividade pesqueira artesanal na região tenha sido pouco estudada em anos recentes, estima-se um desembarque
anual de pescado da ordem de 2.000t, excetuadas as capturas lagunares de camarão.
A maricultura na APA proposta é restnta ao cultivo de ostras e mexilhões por uma única empresa, localizada em ma restrita na
enseada da Pinheira, junto à Ponta do Papagaio. A grande maioria dos cultivos de interesse das comunidades artesanalS está
localizada mais ao norte dos limites propostos, nas baías da Ilha de Santa Catarina.

Imbituba é um Munidpio úpico da economia costeira regional e pode ser tomado como exemplo. Com 32.162 habitantes
em 1996, tem no setor terciário o maior desenvolvimento recente; conta com 597 estabelecimentos comerciais de micro, pequeno e
médio porte. A oferta local para o turismo é de 600 leitos em 24 estabelecimentos hoteleiros, e o PIB per capita do Municipio
apresenta uma média anual entre 1990/95 de R$ 1.952,00.

IV. Aspectos Atinentes ao Gerenciamento da APA Proposta

Ao propor a criação desta nova Unidade de Conserwção, as entidades que subscrevem o presente documento têm clara noção Ãas
dificuldades por que passa o setor ambiental público no País; por esta razão, parece cabível tecer alguns comentários, a par do
reconhecimento da importância e tempestividade da criação da APA da Baleia Franca, sobre de que maneira podem ser superados
os problemas estrutlUaÍs e conjunturais e dada se~da adequada, imediatamente após o ato de criação, á implantação da UC
proposta.

Supone Institucional Local

A APA da Baleia Franca já nascerá herdeira de quase duas décadas de trabalho con1Ínuo na região pela preservação da baleia franca
e seu ambiente natural, bem como de iniciativas visando a haanonizar as atividades humanas com essa demanda de gestão
ambiental. O trabalho realizado pelo Projeto Baleia Franca, que vem agregando significativos apoios tanto na sociedade civil como
no setor público munidpal da região, assegura que de imediato poderão ser desenvolvidas ações atinentes à implantação efetiva da
Uc.
Muito embora se pretenda que a autoridade ambiental federal se faça presente, na medida de suas possibilidades. através de pessoal
e esttutura proprios, são fartas as oportunidades de parcerias locais para viabilizar a implantação da APA. Essas PlIICeuas, já
amplamente discutidas em temIaS gerais e implantadas em detemIinadas UCs11l2, têm na recenre pllICeDa entre a FW1dação SOS
Mata Atlântica e o mAMA para a implantação da APA do Caituçu um de seus mais interessantes exemplos. A IWC/BRASIL,
entidade mantenedora do Projeto Baleia Franca e que já de longa data vem colaborando com o IBAMA através do Gropo de
Trabalho Especial de Mamíferos Aquáticos - GfEMA e, mais recentemente, do Centro Nacional de Manejo e Conservação de
Mamíferos Aquáticos, dispõe-se, a critério da autoridade gestora, a contribuir eii:tivamente para a implantação e adequada gestão da
APA da Baleia Franca
Note-se, a propósito, que tais parcerias são previstas e explidtamente peanitidas pela Lei Federal 6.902/81 que dispõe sobre as
APAs, eis que em seu An. 8', Parágrafo Primeiro, prevê que o mAMA poderá fiscalizar e supervisionar tais área mediante
convênio com outros entidades. Assim também dispõe a Resolução CONAMA 10/88, detemúDando que a vigilânda da APA
poderá ser efetuada mediante t:nno de acordo, entre a entidade administradora do Poder Público e organizações não
govemamentais aptas a colaborar e de reconhecida idoneidade técnica e financeira.

Envolvimento das Comunidades Locais e Prevençlo de Conflitos

Recentemente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento encomendou interessante estudo sobre a:solução de conBitos na zona
costeira em países latino-americanos103, cujas avaliações e recomendações merecem atenção tanto para o caso da APA proposta
como para o gerenciamento costeiro no Brasil em reunos gerais. Com efeito, diversos estudiosos dos problemas relacionados ao
gerenciamento costeiro ressaltam a importância da antecipação e gerenciamento adequado e justo dos con.6itos potenciais ou

102 FUNDAçAo PRÓ-NA?UREZA. Parcerias e Co-Gest!o em Unidades de Conservaç!o. Brasilia. FUNATURA/IBAMA.
70p., 1996.
1~3 RIJSBERMAN. F.; D. Hirsch " S. Werners. Conflict Resolution & Consensus Building for Integrated
Coastal ~nagement:An Overview and Recommendations. Delft. 92p.(mimeogr.l. 1998.
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e;ristcnu:s no meio Social104• Atenção particular, nesse sentido, merece a região cosn:ira.. dada a multiplicidade de segmentos
interessados na gestão dos recutSos e que reivindicam dileitos reais ou petcebidos tradicionalmente sobre os mesmos. .
No caso particular da APA da Baleia Franca, a autoridade gestora poderá, como já mencionado, em grande parte lançar mão do
apoio praticamente consensual que a conservação da baleia franca, como bandeira regional, angariou em anos recentes. Como
jlagshtp species da própria Unidade de Conservação, pode a estrutura de contatos e apoios já existente, desenvolvida pelo Projeto
Baleia Franca, ser utilizada como base de um processo cooperativo de gestão da ue e seus recursos, envolvendo os principais
setores interessados na mesma. e que envolvem pesquisadores/ambienta1istas, pescadores, autoridades municipais e estaduais,
organismos e profissionais de turismo e de educação, dentre outros.
Vale notar que, ao recomendar a criação de novas Unidades de Conservação para a proteção dos cetáceos, o Plano de Ação
específico lançado pela IUCN para o penodo 1994-1998 notou a importância de se páorizar a cáação de novas áreas protegidas
naqueles locais onde o suporte institucional esu:ja presenu: para apoiar sua adequada implantação e gestão105.

O Município de Imbituba, que em janeiro de 1999 declarou proteção oficial à baleia franca e vem tendo vital participação nas
atividades de conservação da espécie, deve ser considerado como altemativa adequada para a localização da sede da APA. As
facilidades antevistas graças ao apoio oficial do MWJicípio, bem como a possibilidade de uso da infraestrutura do Projeto Baleia
Franca, que ali planeja a construção breve de seu Centro de Conservação da espécie, são vantagens dignas de menção nesta análise.
Note-se, por oportuno, que em reunião realizada a 22 de fi:vereiro de 1999, na Praia do Rosa, tanto autoridades municipais
(representadas pelo Secretário Municipal de Turismo de Imbituba) como empresários do setor tunstico reiu:raram seu apoio
incondicional à criação da APA proposta. .

Contamos, pois, com a rápida aprovação deste projeto de lei..

Sala das Sessões, em de de 2000.

Deputado Eduardo Jorge

1040AVOS, C. A. et alo The Role oE Value Conflict Assessmen. Tech•• .: .ues in the Formulation oE
Implementable and Effective Coastal Zone Management Policies. A Report • ~ the European CommJ.ssion
(DG XII). Volume 1 - Ma1n Report of the Study. Volume 2 - Appendlces: (1) L~se Study Reports; (2)
The Research Instrument. 1997.

10. World Conservation Union. Dolphins, porpoises anã Whales. 1994-1998 Actlon Plan for the Conservation of
Cetaceans. Gland, IUCN!SSC Cetacean Specia1ist Group, 91p. 11., 1994.



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

:n-40

i
I

I.-

."""

I
I

I··

.....,

Terça-feira 27 34361

I
..1 DII" 4- Ih...._ 4. 1:"1

'1I~'''''3'':
(

/

I
I
!

....

!
;'

!
!

1/
!
/

• .r3IO

;l7'N'f

,....

I
I
I

'ZI'IO I
...u.

Área da APA Proposta

Junho de 2000



34362 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nº 7.643, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987

Proíbe a pesca de cetáceo nas
águas jurisdicionais brasileiras, e dá
outr~s providências.

Art. 1º Fica proibida a pesca, ou qualquer forma
de molestamento intencional, de toda espécie de ce
táceo nas águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 2º A infração ao disposto nesta Lei será pu
nida com a pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclu
são e multa de 50 (cinqüenta) a 100 (cem) Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, com perda da em
barcação em favor da União, em caso de reincidên
cia.

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.

CAPfTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º (VETADO)
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para

a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabili
dade, bem como o diretor, o administrador, o membro
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sa
bendo da conduta criminosa de outrem, deixar de im
pedir a sua prática, quando podia agir para evitá-Ia.

PROJETO DE LEI N!! 3.255, DE 2000
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera a Lei nl! 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.825,
de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 51 da Lei n!! 8.078, de 11 de setem

bro de 1990, fica acrescido do seguinte inciso XVII:

"Art. 51 ..

XVII - obriguem o consumidor ao
pagamento de honorários advocatícios sem
que haja ajuizamento de ação correspon
dente. (NR)

Art. 2!! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O consumidor brasileiro vem sendo lesado, em
diversas oportunidades, por fornecedores ql,le-,-em
conluio, com advogados menos escrupulosos, co
bram-lhe honorários advocatícios sobre uma questão
qualquer sem que tenha ha~ido o ajuizamento da res
pectiva ação correspondente.

Temos visto o consumidor ter de pagar, além de
multa e juros sobre o valor devido, honorários advoca
tícios pE;llo sir:nples envio de carta de cobrânça por um
escritório de advocacia. .

É claro que concordamos que o profissional do
Direito deva receber pelos serviços,que executa, no
entanto, acreditamos, também, que o consumidor
deva ser avisado da cobrança e, antes de ingresso
.em juízo, tenha a oportunidade de pagar sua dívida
sem o acréscimo, até este momento, de honorários
advocatícios.

A questão é que os fornecedores, como medida
intimidatória, preferem mandar a cobrança via advo
gado e não avisam o consumidor que deste modo po
derá acarretar maiores custos sobre o valor já em dé
bito.

Diante do exposto, propomos alteração do Códi
go de Defesa do Consumidor para" incluir-se' no rol
das cláusulas abusivas a cobrança, ao nosso ver in
devida, de honorários advocatícios sem ajuizamento
de ação correspondente.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tado Celso Russomanno.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nº 8.078, DE 1'1 'DE SETEMBRO DE 1990

CÓDIGO DE P'ROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.
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TrTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPrTULOVI
Da Proteção Contratual

SEÇÃO 11
Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a res
ponsabilidade do fornecedor por vrcios de qualquer
natureza dos produtos e serviços ou impliquem re
núncia ou disposição de direitos. Nas relações de
consumo entre o fornecedor e o consumidor-pessoa
jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situa
ções justificáveis;

11 - subtraiam ao consumidor a opção de reem
bolso da quantia já paga, nos casos previstos neste
Código;

111 - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas inf

quas, abusivas, que coloquem o consumidor em des
vantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a eqüidade;

V - (Vetado);
VI- estabeleçam inversão do ônus da prova em

prejufzo do consumidor;
VII- determinem a utilização compulsória de ar

bitragem;
VIII - imponham representante para concluir ou

realizar outro negócio jurfdico pelo consumidor;
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir

ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
X _. permitam ao fornecedor, direta ou indireta

mente, variação do preço de maneira unilateral;
XII - autorizem o fornecedor a cancelar o con

trato unilateralmente, sem que igual direito seja con
ferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os cus
tos de cobrança de sua obrigação, sem que igual dire
ito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unila
teralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato,
após sua celebração;

.XIV- infrinjam ou possibilitem a violação de nor
mas ambientais;

XV - estejam em desacordo com o sistema de
proteção ao consumidor;

XVI- possibilitem a renúncia do direito de inde
nização por benfeitorias necessárias.

§ 1!! Presume-se exagerada, entre outros casos,
a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do siste
ma jurfdico a que pertenGe;

11- restringe direitos ou obrigações fimdamenta
is inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual;

111 - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do contrato, o interesse das partes e outras circuns
tâncias peculiares ao caso.

§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abu
siva não invalida o contrato, exceto quando de sua au
sência, apesar dos esforços de integração, decorrer
ônus excessivo a qualquer das partes.

§ 39 (Vetado).
§ 49 É facultado a qualquer consumidor ou enti

dade que o represente requerer ao Ministério Público
que ajuize a competente ação para ser declarada a nu
lidade de cláusula contratual que contrarie o disposto
neste Código ou de qualquer forma não assegure o
justo equilfbrio entre direitos e obrigações das partes.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou servi
ços que envolva outorga de crédito ou concessão de
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá,
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequada
mente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda cor
rente nacional;

11- montante dos juros de mora e da taxa efetiva
anual de juros;

111 - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V- soma total a pagar, com esem financiamento.
§ 19 As multas de mora decorrentes do inadim-

plemento de obrigação no termo não poderão ser su
periores a dois por cento do valor da prestação.

*§ 1º redação dada pela Lei nº 9.298, de
1-8-1996.

§ 29 É assegurada ao consumidor a liqüidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 39 (Vetado).
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PROJETO DE LEI N2 3.256, DE 2000
(Do Sr. José Machado e Outros)

Altera o § 12 e revoga os §§ 32, 42, 52

e 62 do art. 62 da Lei n2 9.069, de 29 de
junho de 1995.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º, renumerado para único, do art. 6º

da Lei nº9.069, de 29 de junho de 1995, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 62 .

Parágrafo único. Após aprovação do
Conselho Monetário Nacional, a
programação mone- tária de que trata oca
put será encaminha- da, no prazo de dez
dias a contar da data da aprovação, aos
Presidentes das duas Casas do Congresso
Nacional."

Art. 2º Revogam-se os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e
6º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.

Art. 3º Esta lei entra em vigor da data de sua pu
blicação.

Justificação

A Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, dispõe
sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional,
estabelece as regras e condições de emissão do Real
e os critérios para conversão das obrigações para o
Real, e dá outras providências. O artigo 6º desta lei
estabelece que a programação monetária trimestral,
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, no iní
cio de cada trimestre, seja encaminhada à Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal o qual,
após dar o seu parecer a essa programação, o enca
minhará à votação do Congresso Nacional. O Con
gresso Nacional, por sua vez, terá dez dias de prazo,
contado a partir da data de recebimento pela CAE,
para apreciar a matéria. Não o fazendo, a programa
ção monetária será considerada aprovada.

Se, dentro do prazo estipulado, o Congresso
Nacional rejeitar a programação monetária, nova pro
gramação monetária terá que ser encaminhada pelas
autoridades monetárias, obedecendo prazo de dez
dias, a contar da data de rejeição. Finalmente, o § 62

do referido artigo reza que se essa tramitação toda
não for concluída até o final do primeiro mês do tri-

mestre a que se destina, fica o Banco Central do Bra
sil autorizado a executar a programação monetária
até sua aprovação.

O rito estabelecido pelo Congresso Nacional
para apreciar essa matéria não é o estabelecido pela
referida lei. Em vez de ser levada à apreciação do ple
nário do Congresso, após o parecer da CAE, como
determina a lei, a matéria, através de Projeto de De
creto Legislativo, é votada primeiramente pelo plená
rio do Senado e depois segue para a Câmara dos De
putados, onde tramita primeiramente pela Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, depois pela Co
missão de Finanças e Tributação e pela Comissão de '
Constituição e Justiça e de Redação e, finalmente,
pelo plenário desta Casa.

Não é necessário muito exercício imaginativo
nem muita experiência nesta Casa para se perceber
que é impossível cumprir o prazo estabelecido pela
lei, muito menos na circunstância em vigor de a maté
ria tramitar, sucessivamente, pelo Senado e depois,
para revisão, pela Câmara.

Apenas para ilustrar, tomemos o caso da pro
gramação monetária relativa ao terceiro trimestre de
1999. Ela foi protocolada na Mesa do Senado no dia
15-7-99 e foi lida no Plenário do Senado no dia
2-8-99. Deu entrada no protocolo da CAE no dia
3-8-99 e nessa Comissão foi aprovada no dia 17-8-99.
É aprovada pelo plenário do Senado no dia 18-8-99 e
encaminhada à Mesa da Câmara dos Deputados no
dia 26-8-99 a qual, por sua vez, encaminha à Comis
são de Economia, Indústria e Comércio e é ali proto
colada no dia 16-9-99. Esta Comissão vota e aprova o
'respectivo Projeto de Decreto Legislativo no dia
17-11-99. Essa matéria ainda seguiria para a Comis
são de Finanças e Tributação e depois para o plenário
da Câmara, seguramente consumindo ainda muitos
dias. Em suma, desde que deu entrada na Mesa do
Senado até sua aprovação na Comissão de Econo
mia, a tramitação da matéria em questão consumiu
125 dias. Ora, mas a lei nº 9.069 estabeleceu o prazo
de 10 dias!

Vê-se, portanto, que a lei não está sendo obedeci
da. Mais que isso: a lei é inócua, pois o prazo que esta
belece é incompatível com a dinâmica do Parlamento.

Vendo a questão por outro ângulo, pensamos
que não é correto, s.m.j., no regime presidencialista, o
Congresso Nacional deliberar sobre a política econô
mica como tal, aprovando-a ou rejeitando-a formal
mente, que dirá sobre a programação monetária, um
aspecto eminentemente técnico de política antiinflaci
onária. A forma por excelência de o Congresso Nacio
nal decidir sobre a macroeconomia do Pais se materi-



LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

-CeDI

Dispõe sobre o Plano Real, o
Sistema Monetário Nacional, estabelece
as regras e condições de emissão do
Real e os critérios para conversão das
obrigações para o Real, e dá outras
providências.
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aliza na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e § 1º Após aprovação do Conselho Monetário
na Lei do Orçamento Geral da União. Mais apropriado Nacional, a programação monetária será encaminha-
seria, aliás, se a Lei do Orçamento Geral da União da à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
fosse imperativa e não autorizativa como é hoje. Federal.

Na forma como mantivemos o art. 6º da Lei nº § 2º O Congresso Nacional poderá, com base
9.069, permanece a obrigatoriedade de as autorida- em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
des monetárias enviarem a programação monetária do Senado Federal, rejeitar a programação monetária
às duas Casas do Congresso Nacional, imediatamen- a que se refere o caput deste artigo, mediante decre-
te após a sua aprovação pelo Conselho Monetário to legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu re-
Nacional. Por outro lado, mantém-se também a obri- cebimento.
gatoriedade de envio do relatório trimestral sobre a § 3º O Decreto Legislativo referido no parágrafo
execução da programação monetária, de conformida- anterior Iimitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum
de com o que determina o inciso I do artigo 7º da mes- da programação monetária, vedada a introdução de
ma lei. Fica mantido, pois, o princípio da prestação de qualquer alteração.
contas que o Poder Executivo deve regularmente ob- § 4º Decorrido o prazo a que refere o § 2º deste
servar perante o Poder Legislativo. Com base nas in- artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do
formações que recebe, o Poder Legislativo pode, a Congresso Nacional, a progralllação monetária será
qualquer tempo,: fazer valer as suas prerrogativas, considerada aprovada.
sem que seja tangido a fingir que delibera - dentro de § 5º Rejeitada a program~ção monetária, nova
prazos inexeqüíveis, e que o sujeita a desgastes des- programação deverá ser encaminhada, nos termos
necessários -, sobre questões que são, é claro, da deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data de
sua alçada mas sobre as quais, a nosso ver, não cabe rejeição.
deliberar. § 6º Caso o Congresso Nacional não aprove a

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu- programação monetária até o final do primeiro mês
tado José Machado. do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do

Brasil autorizado a executá-Ia até sua aprovação.
Art. 7º O Presidente do Banco Central do Brasil

enviará, através do Ministro da Fazenda, ao Presiden
te da República, e aos Presidentes das duas Casas
do Congresso Nacional:

I - relatório trimestral sobre a execução da pro
gramação monetária; e

11 - demonstrativo mensal das emissões de
REAL, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas.

CAPíTULO 11
Da Autoridade Monetária

Art. 6º O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início
de cada trimestre, programação monetária para o tri
mestre, da qual constarão, no mínimo:

1- estimativas das faixas de variação dos princi
pais agregados monetários compatíveis com o objeti
vo de assegurar a estabilidade da moeda; e

11 - análise da evolução da economia nacional
prevista para o trimestre, e justificativa da programa
ção monetária.

I U:\17421.vp 1" paa.

PROJETO DE LEI NR 3.257, DE 2000
(Do Sr. Ary Kara)

Altera o Capítulo das Disposições
Finais e Transitórias e também o Anexo I
da Lei ng 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

(Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta à Lei nº 9.503/97, que

institui o Código de Trânsito Brasileiro, um artigo ao



Esta é, em nosso entender, a fórmula adequa
da que propiciará viabilizar tecnicamente o emprego
do nomeado instrumental, sem que o seu uso se
transmude em excessos ou na propalada "indústria de
multas".

Pela importância desta proposição, esperamos
tê-Ia aprovada pelos ilustres deputados.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Ary Kara.

Como exemplo, podemos apresentar a Reso
lução nº 795/95, que permite e regulamenta a com
provação da infração de trânsito por tal aparelha
gem; a Resolução nº 801/95, que estabelece os re
quisitos técnicos de uma barreira eletrônica; a Reso
lução nº 820/96, que permite o usos de radar portátil
com o objetivo de auxiliar o controle de fiscalização
nas vias terrestres; a Resolução nº 23/98, que adota
o instrumento de medição de velocidade de opera
ção autônoma, dispensando a presença de autori
dade ou de seu agente no local da infração, viabili
zando a comprovação da própria infração; e, final
mente, a Resolução nº 79/98, que determinou a si
nalização a ser colocada ao longo da via fiscalizada
por meio mecânico, elétrico, eletrônico ou fotográfi
co, para controlar velocidade. Ademais, inúmeras
normas menores tratam do mesmo assunto, em vá
rias outras Resoluções.

Por tal razão, é imperativo que seja suspenso
o uso de aparelhos elétricos, eletrônicos, ele
tro-eletrô- nicos ou fotográficos na área de controle
da circulação viária, elidindo-se a implantação e
operação dos equipamentos e chamando-se o as
sunto para nova discussão e apreciação.
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seu Capítulo das Disposições Finais e Transitárias, e O ponto mais sério, porém, é que estes equipa-
também outras definições ao seu Anexo I. mentos são de responsabilidade e operação de em-

Art. 2º O Capítulo das Disposições Finais e presas particulares, cujo pagamento pelo serviço re-
Transitárias da Lei nº 9.503/97 passa a vigorar acres- presenta um percentual sobre a multa lavrada, em re-
cido do seguinte artigo: gra na margem de 25% a 30% (vinte e cinco a trinta

"Art. 319-A. Fica suspensa até 31 de dezembro por cento) do valor da multa.
do ano 2001 a comprovação da infração de trânsito Assim, pois, por cristalina dedução, quanto mai-
por aparelho elétrico, eletrônico, eletroeletrônico, fo- or o número de muitas, maior será a arrecadação, o
tográfico ou, ainda, por qualquer outro meio tecnica- que motiva a implantação indiscriminada desses
mente disponível, previsto no § 2º do art. 280 deste equipamentos.
Código. Por derradeiro, é preciso salientar que o próprio

"Parágrafo único. No mesmo prazo previsto no órgão coordenador, consultivo e normativo do trânsi-
caput ficam proibidas a instalação e operação de bar- to, o CONTRAN, viu-se obrigado a tornar públicas
reiras eletrônicas, radares portáteis avaliadores de inúmeras resoluções a respeito do uso, instalações e
velocidade e instrumentos de medição de velocidade operação desses equipamentos, procurando ade-
de operação autônoma". quá-Ios à legislação codificada.

Art. 3º O Anexo I da Lei nº 9.503/97 passa a vi
gorar acrescido das seguintes definições:

"BARREIRA ELETRÔNICA - estação ou con
junto de estações com a finalidade de exercer o con
trole e a fiscalização do trânsito em vias públicas, por
meio de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrô
nicos, substituindo ou complementando a ação do
agente da Autoridade de Trânsito.

"RADAR PORTÁTIL AVALIADOR DE VELOCI
DADE - equipamento que tem por finalidade avaliar a
velocidade instantânea dos veículos, com o objetivo
de auxiliar o controle e a fiscalização nas vias terres
tres.

"INSTRUMENTO DE MEDiÇÃO DE VELOCI
DADE DE OPERAÇÃO AUTÔNOMA - instrumento
que registra e disponibiliza as informações sobre ve
locidade do tráfego de forma adequada, dispensando
a presença de autoridade ou de seu agente de trânsi
to no local da infração, viabilizando a comprovação da
infração:'

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

Justificação

A grande imprensa brasileira vem criticando,
com severidade, a adoção indiscriminada de apare
lhos elétricos, eletrônicos, eletro-eletrônicos ou foto
gráficos por parte das repartições de trânsito cujo ob
jetivo maior é a comprovação da ocorrência da infra
ção de trânsito por excesso de velocidade.

Ao que parece, como salienta a mídia, a adoção
desses equipamentos sinaliza para o aumento da ar
recadação, instituindo-se aquilo que, com razão, é
chamado de "indústria de multas".



LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CAPfTULO XVIII
Do Processo Administrativo

CAPfTULO XX
Disposições Finais e Transitórias

SEÇÃO I
Da Autuação

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legisla
ção de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual
constará:

de TrânsitoCódigooInstitui
Brasileiro.

ANEXO I-
Dos Conceitos e Definições

Para efeito deste Código adotam-se as seguin
tes definições:

ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da
pista de rolamento destinada à parada ou estaciona-

§ 2º A infração deverá ser comprovada por de
claração da autoridade ou do agente da autoridade
de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipa
mento audiovisual, reações químicas ou qualquer ou
tro meio tecnologicamente disponível, previamente
regulamentado pelo Contran.

Art. 319. Enquanto não forem baixadas novas
normas pelo Contran, continua em vigor o disposto no
art. 92 do Regulamento do Código Nacional de Trân
sito - Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968.

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, po
liciamento, fiscalização e educação de trânsito.

Parágrafo único. O percentual de cinco por cen
to do valor das multas de trânsito arrecadadas será
depositado, mensalmente, na conta de fundo de âm
bito nacional destinado à segurança e educação de
trânsito.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA mento de veículos, em caso de emergência, e à circu-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ lação de pedestres e bicicletas, quando não houver

CeDI local apropriado para esse fim.
AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

pessoa, civil ou polícia militar, credenciada pela auto
ridade de trânsito para o exercfcio das atividades de
fiscalização, operação, policiamento ostensivo de
trânsito ou patrulhamento.

AUTOMÓVEL - veículo automotor destinado ao
transporte de passageiros, com capacidade para até
oito pessoas, exclusive o condutor.

AUTORIDADE DE TRÂNsrto - dirigente má
ximo de órgão ou entidade executivo integrante do
Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele ex
pressamente credenciada.

BALANÇO TRASEIRO - distância entre o plano
vertical passando pelos centros das rodas traseiras
extremas e o ponto mais recuado do veículo, conside
rando-se todos os elementos rigidamente fixados ao
mesmo.

BICICLETA - veículo de propulsão humana, do
tado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Có
digo, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.

BICICLETÁRIO -local, na via ou fora dela, des
tinado ao estacionamento de bicicletas.

BONDE - veículo de propulsão elétrica que se
move sobre trilhos.

BORDO DA PISTA - margem da pista, podendo
ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que
delineiam a parte da via destinada à circulação de ve
ículos.

CALÇADA - parte da via, normalmente segre
gada e em nível diferente, não destinada à circulação
de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano,
sinalização, vegetação e outros fins.

CAMINHÃO-TRATOR - veículo automotor des
tinado a tracionar ou arrastar outro.

CAMINHONETE - veículo destinado ao trans
porte de carga com peso bruto total de até três mil e
quinhentos quilogramas.

CAMIONETA - veículo misto destinado ao
transporte de passageiros e carga no mesmo com
partimento.

CANTEIRO CENTRAL - obstáculo físico con~

tru ído como separador de duas pistas de rolamento,
eventualmente substituído por marcas viárias (cantei
ro fictício).

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO - máximo
peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, in
dicado pelo fabricante, baseado em condições sobre
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suas limitações de geração e multiplicação de mo- is, que tenham uma largura suficiente para permitir a
mento de força e resistência dos elementos que com- circulação de veículos automotores.
põem a transmissão. FISCALIZAÇÃO - ato de controlar o cumpri-

CARREATA - deslocamento em fila na via de mento das normas estabelecidas na legislação de
veículos automotores em sinal de regozijo, de reivin- trânsito, por meio do poder de polícia administrativa
dicação, de protesto cívico ou de uma classe. de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e

CARRO DE MÃO - veículo de propulsão huma- entidades executivos de trânsito e de acordo com as
na utilizado no transporte de pequenas cargas. competências definidas neste Código.

CARROÇA - veículo de tração animal destina- FOCO DE PEDESTRES - indicação luminosa
do ao transporte de carga. de permissão ou impedimento de locomoção na faixa

CATADIÓPTRICO - dispositivo de reflexão e re- apropriada.
fração da luz utilizado na sinalização de vias e veícu- FREIO DE ESTACIONAMENTO - dispositivo
los (olho-de-gato). destinado a manter o veículo imóvel na ausência do

CHARRETE - veículo de tração animal destina- condutor ou, no caso de um reboque, se este se en-
do ao transporte de pessoas. contra desengatado.

CICLO - veículo de pelo menos duas rodas a FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR - dispo-
propulsão humana. sitivo destinado a diminuir a marcha do veículo no

CICLOFAIXA - parte da pista de rolamento des- caso de falha do freio de serviço.
tinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por FREIO DE SERViÇO - dispositivo destinado a
sinalização específica. provocar a diminuição da marcha do veículo ou pa-
. CICLOMOTOR - veículo de duas ou três rodas, rá-Io.
provido de um motor de combustão interna, cuja cilin- GESTOS DE AGENTES - movimentos con-
drada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos vencionais de braço, adotados exclusivamente pelos
(3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima agentes de autoridades de trânsito nas vias, para ori-
de fabricação não exceda a cinqüenta quilômetros entar, indicar o direito de passagem dos veículos ou
por hora. pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou

CICLOVIA - pista própria destinada à circulação completando outra sinalização ou norma constante
de ciclo separada fisicamente do tráfego comum. deste Código.

CONVERSÃO - movimento em ângulo, à es- GESTOS DE CONDUTORES - movimentos
querda ou à direita, de mudança da direção original convencionais de braço, adotados exclusivamente
do veículo. pelos condutores, para orientar ou indicar que vão

CRUZAMENTO - interseção de duas vias em efetuar uma manobra de mudança de direção, redu-
nível. ção brusca de velocidade ou parada.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - qualquer ILHA - obstáculo físico, colocado na pista de ro-
elemento que tenha a função especifica de proporcio- lamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito
nar maior segurança ao usuário da via, alertando-o em uma interseção.
sobre situações de perigo que possam colocar em ris- INFRAÇÃO - inobservância a qualquer preceito
co sua integridade física e dos demais usuários da da legislação de trânsito, às normas emanadas do
via, ou danificar seriamente o veículo. Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito

ESTACIONAMENTO - imobilização de veículos e a regalamentação estabelecida pelo órgão ou enti-
por superior ao necessário para embarque ou desem- dade executiva do trânsito.
barque de passageiros. INTERSEÇÃO - todo cruzamento em nível, en-

ESTRADA - via rural não pavimentada. trancamento ou bifurcação, incluindo as áreas forma-
FAIXAS DE DOMíNIO - superfície Iindeira às d~s portais cruzamentos, entroncamentos ou bifurca-

vias rurais, delimitada por lei específica e sob respon- çoes.
sabilidade do órgão ou entidade de trânsito compe- INTERRUPÇÃO DE MARCHA - imobilização
tente com circunscrição sobre a via. do veículo para atender circunstância momentânea

FAIXAS DE TRÂNSITO - qualquer uma das do trânsito.
áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividi- LICENCIAMENTO - procedimento anual, relati-
da, sinalizada ou não por marcas viárias longitudina- vo a obrigações do proprietário de veículo, comprova-



NOITE - período do dia compreendido entre o
pôr-do-sol e o nascer do sol.

ÔNIBUS - veículo automotor de transporte co
letivo com capacidade para mais de vinte passagei
ros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à
maior comodidade destes, transporte número menor.

OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA - imo
bilização do veículo, pelo tempo estritamente' neces
sário ao carregamento ou descarregamento de ani
mais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou
entidade executiva de trânsito competente com cir
cunscrição sobre a via.

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO - monitoramento
técnico baseado nos conceitos de Engenharia de Trá
fego, das condições de fluidez, de estacionamento e
parada na via, de forma a reduzir as interferências tais
como veículos quebrados, acidentados, estacionados
irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando so
corros imediatos e informações aos pedestres e con
dutores.

PARADA - imobilização do veículo com a finali
dade e pelo tempo estritamente necessário para efe
tuar embarque ou desembarque de passageiros.

PASSAGEM DE NfvEL - todo cruzamento de
nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bon
de com pista própria.

PASSAGEM POR OUTRO VEfcULO - movi
mento de passagem à frente de outro veículo que se
desloca no mesmo sentido, em menor velocidade,
mas em faixas distintas da via.

PASSAGEM SUBTERRÂNEA - obra-de-arte
destinada à transposição de vias, em desnível subter
râneo, e ao uso de pedestres ou veículos.

PASSARELA - obra de arte destinada à trans
posição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pe
destres.

PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rola
mento, neste último caso, separada por pintura ou
elemento físico separador, livre de interferências,
destinada à circulação exclusiva de pedestres e, ex
cepcionalmente, de ciclistas.

PATRULHAMENTO - função exercida pela Polí
cia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obe
diência às normas de trânsito, assegurando a livre cir
culação e evitando acidentes.
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do por meio de documento específico (Certificado de MOTONETA - veículo automotor de duas rodas,
Licenciamento Anual). dirigido por condutor em posição sentada.

LOGRADOURO PÚBLICO - espaço livre desti- MOTOR-CASA (MOTOR-HOME) - veículo au-
nado pela municipalidade à circulação, parada ou es- tomotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a
tacionamento de veículos, ou à circulação de pedes- alojamento, escritório, comércio ou finalidades análo-
tres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, cal- gas.
çadões.

LOTAÇÃO - carga útil máxima, incluindo condu
tor e passageiros, que o veículo transporta, expressa
em quilogramas para os veículos de carga, ou nume
ro de pessoas, para os veículos de passageiros.

LOTE LINDEIRO - aquele situado ao longo das
vias urbanas ou rurais e que com elas se limita.

LUZ ALTA - facho de luz do veículo destinado a
iluminar a via até uma grande distância do veículo.

LUZ BAIXA - facho de luz do veículo destinada
a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofus
camento ou incômodo injustificáveis aos condutores
e outros usuários da via que venham em sentido con
trário.

LUZ DE FREIO -luz do veículo destinada a indi
car aos demais usuários da via, que se encontram
atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio
de serviço. •

LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO (pisca-pisca)
-luz do veículo destinada a indicar aos demais usuá
rios da via que o condutor tem o propósito de mudar
de direção para a direita ou para a esquerda.

LUZ DE MARCHA À RÉ - luz do veículo desti
nada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais
usuários da via que o veículo está efetuando ou a
ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.

LUZ DE NEBLINA -luz do véículo destinada a
aumentar a iluminação da via em caso de neblina,
chuva forte ou nuvens de pó.

LUZ DE POSiÇÃO (lanterna) - luz do veículo
destinada a indicar a presença e a largura do veículo.

MANOBRA - movimento executado pelo condu
tor para alterar a posição em que o veículo está no
momento em relação à via.

MARCAS VIÁRIAS - conjunto de sinais consti
tuídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas,
em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da
via.

MICROÔNIBUS - veículo automotor de trans
porte coletivo com capacidade para até vinte passa
geiros.

MOTOCICLETA - veículo automotor de duas ro
das, com ou sem "side-car", dirigido por condutor em
posição montada.
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PERrMETRO URBANO -limite entre área urba
na e área rural.

PESO BRUTO TOTAL - peso máximo que o veí
culo transmite ao pavimento, constituído da soma da
tara mais a lotação.

PESO BRUTO TOTAL COMBINADO - peso má
ximo transmitido ao pavimento pela combinação de
um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do ca
minhão mais o seu reboque ou reboques.

PISCA-ALERTA - luz intermitente do veículo
utilizada em caráter de advertência, destinada a indi:
car aos demais usuários da via que o veículo está
imobilizado ou em situação de emergência.

PISTA - parte da via normalmente utilizada para
a circulação de veículos, identificada por elementos
separadores ou por diferença de nível em relação às
calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

PLACAS - elementos colocados na posição
vertical...fixados ao lado ou suspensos sobre a pista,
transmitindo mensagens de caráter permanente e,
eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou le
gendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas
como sinais de trânsito.

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO
- função exercida pelas Polícias Militares com o obje
tivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a se
gurança pública e de garantir obediência às normas
relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre
circulação e evitando acidentes.

PONTE - obra de construção civil destinada a li
gar margens opostas de uma superfície líquida qual
quer.

REBOQUE - veículo destinado a ser engatado
atrás de um veículo automotor.

REGULAMENTAÇÃO DA VIA - implantação de
sinalização de regulamentação pelo órgão ou entida
de competente com circunscrição sobre a via, definin
do, entre outros, sentido de direção, tipo de estacio
namento, horários e dias.

REFÚGIO - parte da via, devidamente sinaliza
da e protegida, destinada ao uso de pedestres duran
te a travessia da mesma.

RENACH - Registro Nacional de Condutores
Habilitados.

RENAVAM - Registro Nacional de Verculos Au
tomotores.

RETORNO - movimento de inversão total de
sentido da direção original de veículos.

RODOVIA - via rural pavimentada.

SEMI-REBOQUE - veículo de um ou mais eixos
que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado
por meio de articulação. .

SINAIS DE TRÂNSITO - elementos de sinaliza
ção viária que se utilizam de placas, marcas viárias. 'equipamentos de controle luminosos, dispositivos au-
xiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a
ordenar ou dirigir otrânsito dos veículos epedestres.

SINALIZAÇÃO - conjunto de sinais de trânsito e
dispositivos de segurança colocados na via pública
com o objetivo de garantir sua utilização adequada,
possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segu
rança dos vefculos e pedestres que nela circulam.

SONS POR APITO - sinais sonoros, emitidos
exclusivamente pelos agentes da autoridade de trân
sito nas vias, para orientar ou indicar o direito de pas
sagem dos vefculos ou pedestres, sobrepondo-se ou
completando sinalização existente no local ou norma
estabelecida neste Código.

TARA - peso próprio do veículo, acrescido dos
pesos de carroçaria e equipamento, do combustível,
das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente,
do extintor de incêndio e do fluído de arrefecimento,
expresso em quilogramas.

TRAILER - reboque ou semi-reboque tipo casa,
com duas, quatro, ou seis rodas, acoplado ou adapta
do àtraseira de automóvel ou camionete, utilizado em
geral em atividades turísticas como alojamento, ou
para atividades comerciais.

TRÂNSITO - movimentação e imobilização de
veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

TRANSPOSiÇÃO DE FAIXAS - passagem de
um veículo de uma faixa demarcada para outra.

TRATOR - veículo automotor construído para
realizar trabalho agrícola, de construção e pavimenta
ção e tracionar outros veículos e equipamentos.

ULTRAPASSAGEM - movimento de passar à
frente de outro veículo que se desloca no mesmo sen
tido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfe
go, necessitando sair e retomar à faixa de origem.

UTILITÁRIO - veículo misto caracterizado pela
versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.

VEfcULO ARTICULADO - combinação de veí
culos acoplados, sendo um deles automotor.

VErCULO AUTOMOTOR - todo veículo a motor
de propulsão que circule por seus próprios meios, e
que serve normalmente para o transporte viário de
pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos
utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O
termo compreende os veículos conectados a uma Ii-



RESOLUÇÃO N9 801, DE 27 DE JUNHO DE 1995

O Conselho Nacional de trânsito - CONTRAN,
usando das atribuições que lhe confere o art. 52 da Lei
IJº 5.108(1), de 21 de setembro de 1966, que institui o
Código Nacional de Trânsito e o art. 9º do Decreto nº
62.127(2), de 16 de janeiro de 1968, que aprovou o seu
Regulamento, e

Considerando o disposto nos arts. 5º, incisos V e
VIII, e 26 a34 do Código Nacional de Trânsito e nos arts.
64, §§ 1º e 2º, 65, incisos lIe IV, 71, § 1º, 73 e 75 do Re
gulamento do Código Nacional de Trânsito;

O Conselho Nacional de trânsito - CONTRAN,
usando das atribuições que lhe conferem o art. 52 da
Lei nº 5.108(1), de 21 de setembro de 1966, que insti
tuiu o Código Nacional de Trânsito e o art. 92, do De
creto nº 62.1272), de 16 de janeiro de 1968, que apro-

. vou o seu Regulamento, e Considerando o disposto
nos artigos 52, inciso V, 34, 100 e seguintes, do Códi
go Nacional de Trânsito;

Considerando o disposto nos arts. 92, incisos XVI
·e XXIV, 35, 36, 37, 64, §§ 2º e 3º, 75 e 210, do Regula
mento do Código Nacional de Trânsito;

Considerando a necessidade de definir o que seja
uma barreira eletrônica, bem como estabelecer regras
básicas para a sua homologação e instalação nas vias
públicas; e

Considerando a Decisão do Colegiado, delibera
da em sua reunião ordinária do dia 11 de abril de 1995,
resolve:

Art. 1º Barreira Eletrônica é a estação ou o conjunto
de estações com a finalidade de exercer o controle e a
fiscalização do trânsito em vias públicas, por meio de
equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos.

Parágrafo único. A Barreira Eletrônica substitui ou
complementa a ação do agente da autoridade de trânsi
to, para os efeitos dos arts 100 a 111, do Código Nacio
nal de Trânsito.

Art. 2º A autoridade de trânsito com circunscrição
sobre a via disporá sobre a homologação, localização,
instalação, sinalização, operação e fiscalização das
Barreiras Eletrônicas.
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,nha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus VIADUTO - obra de construção civil destinada a
elétrico). transpor uma depressão de terreno ou servir de passa-

VEíCULO DE CARGA - veículo destinado ao gem supenor:
transporte de carga, podendo transportar dois passa- - .
geiros, exclusive o condutor. . ..

. VEíCULO DE COLEÇÃO - aquele que, mesmo RESOLUÇÃO N!!795, DE 16 DE MAIO DE 1995
tendo sido fabricado há mais de trinta anos, conserva
suas características originais de fabricação e possui
valor histórico próprio.

.VEíCULO CONJUGADO - combinação de veí
culos, sendo o primeiro um veículo automotor e os de
mais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola,
construção, terraplenagem ou pavimentação. '

VEíCULO DE GRANDE PORTE -'veículo auto
motor destinado ao transporte de carga com peso
bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e
de passageiros, superior a vinte passageiros.

VEíCULO DE PASSAGEIRQS - veículo desti
nado ao transporte de pessoas e suas bagagens.

. VEíCUlÓ MISTO - veículo automotor destina-
do ao tran~porte simultâneo de carga e passageirq.
" VIA - superfície por onde transitam veículos,

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calça
da, o costament9, ilha e canteiro central.

VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO - aquela caracteriza
da por acessos especiais com trânsito livre, sem interse
ções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes-lindei
ros e sem travessia de pedestres em nível.

VIA ARTERIAL - aquela caracterizada por inter
seções em nívelf geralmente controlada por semáforo,
com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secun
dárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões
da cidade.

VIA COLETORA - aquela destinada a coletar e
distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou
sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitan
do o trânsito dentro das regiões ~a cidade.

VIA LOCAL - aquela caract~rizada por interse
ções em nível não semaforizadas, destinada apenas
ao acesso local ou a áreas restritas.

VIA RURAL - estradas·e rodoyias.
VIA URBANA - mas, avenidas, vielas, ou cami

nhos e similares abertos à circulação pública, situa
dos na área urbana, caracteri28.dos principalmente
por possuírem imóveis edificados ao longo de sua ex-
tensão. .

VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES - vias ou con
junto de vias destinadas à circulação prioritária de pe
destres.



RESOLUÇÃO Nº 23, DE 22 DE MAIO DE 1998

Define e estabelece os requisitos mio
nimos necessários para autorização e
instalação de instrumentos eletrônicos
de medição de velocidade de operação
autônoma, conforme o § 22 do art. 280 do
Código de Trânsito Brasileiro.

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
usando da competência que lhe confere o art. 12, inci
so I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e con
forme o Decreto nº 2.327, de 23 de s~tembro de 1997,
que trata da Coordenação do Sist~ma Nacional de
Trânsito, resolve:

Art. 19 Definir que Instrument~ de Medição de
Velocidade de Operação Autônoma' é aquele que re
gistra e disponibiliza as informações de forma ade
quada, dispensando a presença da autoridade ou do
agente da autoridade de trânsito no~local da infração,
viabilizando a comprovação da infràção.

Art. 29Os requisitos básicos necessários para a
instalação dos Instrumentos de Medição de Velocidade
de Operação Autônoma são:

I - estar aprovado e certificado pelo INMETRO 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali
ficação ou entidade porele credenciada, atendendo aos
requisitos técnicos estabelecidos pelo Contran e legisla
ção metrológica em vigor;

11- passar por verificação anual do Inmetro ou en
tidade por ele credenciada, ou quando for observada al
guma irregularidade no seu funcionamento ou após so
frer manutenção;

111 - estar dotado de dispositivo que registre, de
forma clara e inequívoca, as seguintes informações:

a) identifLc-ação do e..quipamento;
b) data, local e hora da infração;
c) identificação do veículo:
1. placa;
2. marca/modelo.
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Considerando a necessidade de normatizar os re- Art. 1º Definir Radar Portátil Avaliador de Velocida-
quisitos técnicos necessários a uma Barreira Eletrônica, de como equipamento que tem por finalidade avaliar a
conforme Resolução nº 795/95; e velocidade instantânea dos veículos, com o objetivo de

Considerando a Decisão do Colegiado, delibera- auxiliar o controle e a fiscalização do trânsito nas vias
da em sua reunião ordinária do dia 27 de junho de 1995, terrestres.
resolve: Art. 2º A autoridade de trânsito com circunscrição

~rt. 1º Uma Barreira Eletrônica, para a sua homo- sobre a via deverá, por intermédio de sinalização ade-
logaçao, deve atender, no mínimo, aos ~eguintes requi- quada, informar aos seus usuários de que a mesma é
sitos técnicos: controlada por radar.

1-possuir estrutura rígida, com os acessórios ne- ..
cessários para ser fixada no local de sua instalação; .

11-possuir sensores adequados à sua finalidade;
111 - ser dotada de dispositivo que possibilite a

identificação do veículo em infração;
IV - ser dotada de equipamento capaz de proces

sar e registrar as informações coletadas; e
V - resistir às intempéries.
Parágrafo único. Para atender às suas finalidades

específicas e a critério da autoridade de trânsito com
circunscrição sobre a via, a Barreira Eletrônica pode ser
complementada, ainda com:

l-lâmpadas indicativas da situação que está sen
do verificada no trânsito;

11 - sinal sonoro indicador da infração;
11I - dispositivo digital que indique ao condutor do

veículo o cometimento da infração.
Art. 2º A Barreira Eletrônica deve permitir a aferi

ção e calibração no local onde estiver instalada.

RESOLUÇÃO N2 820,
DE 8 DE OUTUBRO DE 1996

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
usando das atribuições que lhe conferem o art. 52 da
Lei nº 5.108(1), de 21 de setembro de 1966, que instituiu
o Código Nacional de Trânsito, e o art. 92 do Decreto n2

62.12i2
), de 16 de janeiro de 1968, que aprovou o seu

Regulamento, e
Considerando o disposto nos arts. 59, inciso V. 26

a 34, e 100 a 111 do Código Nacional de Trânsito e o
disposto no art. 66 do Regulamento do Código Nacional
de Trânsito;

Considerando a necessidade de definir o Radar
Portátil Avaliador de Velocidade, bem como estabelecer
procedimentos básicos para a sua homologação;

Considerando a necessidade de normaUZaf6S re
quisitos técnicos necessários ao radar portátil avaliador
de velocidade;

Considerando a deliberação do Colegiado em sua
reunião ordinária do dia 8de outubro de 1996, resolve:



RESOLUÇÃO Nº 79,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998
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d) a velocidade regulamentada e a velocidade cumprimento de pena privativa de
do veículo. liberdade, a feitura de exame de saúde.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 289,
de 1999)

Estabelece a sinalização indicativa
de fiscalização.

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso
I, c.c. os arts. 159, 148 §§ 2º e 3º da Lei n' 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro - CTS, e conforme o Decreto n'2.327, de 23 e
setembro de 1997, que trata da coordenação do Siste
ma Nacional de Trânsito, resolve;

Art. 1º Toda fiscalização de trânsito por meio
mecânico, elétrico, eletrônico ou fotográfico, que te
nha como fato gerador o controle da velocidade, de
verá ser indicada, por sinalização vertical, estabele
cendo a velocidade máxima permitida, conforme mo
delo "A" constantes do Anexo único, parte integrante
desta Resolução.

§ 1º A sinalização deverá ser colocada ao longo
da via' fiscalizada, do lado direito do sentido do trânsi
to, observada a engenharia de tráfego, e obrigatoria
mente respeitando espaçamentos mínimos de 300
metros antes de cada equipamento de fiscalização,
mantendo o usuário permanentemente informado.

§ 2º A velocidade máxima da via somente será
alterada quando da existência de áreas críticas que
justifiquem plenamente a medida.

§ 3º Poderá ser utilizada a Sinalização Educati
va prevista no item 1.3.3 do Anexo 11 do CTB, com fun
do branco, orla preta e legendas pretas, conforme
modelo "B" do Anexo único, desta Resolução.

§ 4º Quando a fiscalização for realizada com
equipamento portátil, operado por agente de fiscaliza
ção, a sinalização poderá ser do tipo removível respei
tado o espaçamento constante no § 1º.

Art. 2º A sinalização prevista no artigo anterior
não se aplica ao avanço de sinal que identifica o se
máforo como fato gerador da infração, e que tem pre
valência sobre os demais sinais, na forma do que dis
põe o inciso 11 do art. 89 do Código de Trânsito Brasile
iró-CTB.

PROJETO DE LEI Nº 3.258, DE 2000
(Do Sr. Celso Giglio)

Acrescenta artigos à Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984, obrigando, para o

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984

passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 107-A. Ninguém será recolhido,
também, para cumprimento de pena
privativa de liberdade, sem a realização de
exames de saúde para a verificação de
doenças infecto-contagiosasou sexualmen
te transmissíveis.

Art. 107-B. Verificada a existência de
doença infecto-contagiosa ou sexualmente
transmissível de natureza grave, em qual
quer fase do cumprimento da pena, o con
denado será colocado em separado dos de
mais presos. 11

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O aumento exagerado dos casos de AIDS, entre
a população carcerária, é algo que merece os maio
res repúdios de toda a sociedade.

Além de o preso ser tratado com enorme des
respeito à sua dignidade como pessoa humana, sen
do colocado em celas fétidas, como nas lúgubres mas
morras da Idade Média, e superlotadas; o total desca
so do Estado para com a saúde dos que lhe estão sob
o domínio revolta a qualquer um em sã consciência.

Se o Estado realmente quer punir o indivíduo
que perpetrou algum crime, não adentrando na fatídi
ca história pessoal deste último, muita vez impulsio
nado pela conjuntura social e econômica adversa que
marginaliza cada vez mais a maior parte de nossa po
pulação; que o Estado realmente dê condições dig
nas a este ser, já tão punido pela própria sorte.

Então, por que não dar tratamento condigno ao
preso, pelo menos respeitando o seu estado de saú
de, colocando-o, se portador de doença infec
to-contagiosa ou sexualmente transmissível ou AIDS,
isolado dos demais, a fim de que possa ser melhor
medicado?

A única saída é, portanto, obrigar o Estado a
submeter o detento ao exame e, se confirmada a pre
sença de qualquer das doenças abrangidas pelo dis
positivo a acrescer, somente permitir o encarcera
mento se tal exame for realizado.



Justificação

A referida proposição justifica-se pelo clamor
que urge da sociedade, solicitando, sistematicamen
te, uma estrutura de serviços e atendimentos pelo
menos compatível com a quantidade de impostos por
ela pagos.

O desconforto que ora tratamos, diz respeito às
condições visivelmente precárias a que somos cons
tantemente submetidos, ao necessitarmos dos servi
ços bancários, que infelizmente só podem ser resolvi
dos nas agências.

O simples fato de constatarmos a necessidade
de comparecer as citadas agências, já nos causa
mau humor, impaciência, irritação, quando não
agressividade, pois temos consciência do tempo
que provavelmente esta permanência irá nos tomar,
das precárias condições de conforto que lá iremos
encontrar, e do mau atendimento que provavelmen
te teremos.

A determinação de disponibilizar banheiros e
bebedouros, para os clientes dos bancos, nada mais
é do que uma obrigação dos proprietários, pois estas
duas solicitações não geram como fruto nenhum tipo
de conforto extra, elas apenas viabilizam as condi·
ções de suprirmos nossas necessidades biológicas
básicas. Mais grave ainda, torna-se a situação das
mães com crianças de colo, das gestantes, dos ido
sos, dos deficientes físicos e dos portadores de al
gum tipo de doença, como por exemplo; incontinência
urinária.

Diante do exposto, espero poder contar com o
fundamental apoio dos nobres pares em relação a

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Institui a Lei de Execução Penal.

CAPíTULO I
Das Penas Privativas de Liberdade

PROJETO DE LEI Nl! 3.259, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)

Determina a obrigatoriedade da
existência de banheiros e bebedouros
nas agências bancárias.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) • Art. 24,'1.)

TfTULO V
Da Execução das Penas em Espécie

o Congresso Nacional decreta:
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Diante do exposto, temos a certeza de contar Art. 1º Fica determinado a obrigatoriedade da
com o apoio dos ilustres Pares para esta nossa Pro- existência de banheiros e bebedouros, para disponi-
posta. bilizar aos clientes, em todas as agências bancárias

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. - Depu- no território nacional.
tado Celso Gigllo. Art. 2º As agências bancárias que já estão em

atividade, terão um prazo de 120 (cento e vinte) dias,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA após a publicação desta lei, para se adequarem as

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - normas contidas no Art. 1Q da mesma.

CeDI § 1Q O não cumprimento deste prazo resultará
LEI Nl! 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 na imediata interdição da referida agência.

Art. 3º O Alvará de funcionamento das constru
ções de novas agências bancárias, só serão expedi
dos após a verificação das instalações e do perfeito
funcionamento dos itens em questão.

§ 1Q A verificação das citadas construções, será
de competência da Administração Municipal corres
pondente.

Art. 4Q Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumpri
mento de pena privativa de liberdade, sem a guia ex
pedida pela autoridade judiciária.

§ 1l! A autoridade administrativa incumbida da
execução passará recibo da guia de recolhimento,
para juntá-Ia aos autos do processo, e dará ciência
dos seus termos ao condenado.

§ 2l! As guias de recolhimento serão registradas
em livro especial, segundo a ordem cronológica do reM
cebimento, e anexadas ao prontuário do condenado,
aditando-se, no curso da execução, o cálculo das reM
mições e de outras retificações posteriores.

Art. 108. O condenado a quem sobrevier doença
mental será internado em Hospital de Custódia e Tra
tamento Psiquiátrico.



CAPfTULO 11
Da Duração do Trabalho

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. '

rfTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

SEÇÃO 11
Da Jornada de Trabalho

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada. não ex
cederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fi~
xado expressamente outro limite.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. - De~

putado Clementino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS "

CEDI

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Justificação

O presente projeto visa reduzir a jornada de tra
balho dos empregados que têm remuneração igual
ou inferior a três salários mínimos estabelecendo
novo limite legal de 35 horas semanais.

Dois são os objetivos a serem alcançados pela
nossa iniciativa a geração de novos empregos e a
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.

É notório que a redução da jornada de trabalho
induzirá a contratação de mão-de-obra complemen
tar. É, por isso, que a proposta se insere entre as al
ternativas de combate ao desemprego no país.

Aumentando a oferta de emprego, estimula-se o
aumento do consumo, o que impulsionará a econo
mia.

Obviamente nenhuma medida legislativa pode
ser analisada apenas do ponto de vista econômico
que é bastante restrito. Devem ser sempre considera
dos os aspectos social e humano de qualquer lei. Tais
aspectos são relevantes em nosso projeto.

Os profissionais a quem se destina a nossa pro
posição, ou seja aqueles que recebem até três salári-

PROJETO DE LEI N2 3.260, DE 2000
(Do Sr. Clementino Coelho)

Acrescenta parágrafo único ao art.
58 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, a fim de dispor sobre a jornada do
trabalhador que recebe até três salários
mínimos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.653,
de 1994.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Art. 58 .
Parágrafo único. A duração normal do

trabalho para os empregados que recebem
até três salários mínimos não excederá de
trinta e cinco horas semanais, ressalvada a
hipótese de ser fixado limite inferior."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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esta proposição, que nos dará um pouco mais de dig- os mínimos, costumam realizar trabalhos ba~tante

nidade na qualidade de vida. desgastantes Não têm muitas vezes um nível d~ ins-
Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. - Depu- trução elevado tampouco são organizados em sinqi-

tado Lincoln Portela. catos fortes Que tenham o poder de negociar melho
res condições de trabalho.

Esses trabalhadores têm condições de vida in
satisfatórias com constantes preocupações finan~ei

ras e não raro estão impedidos de usufruir de qual
quer tipo de conforto ou momentos de lazer ou reali
zar qualquer tipo de curso para melhorar a sua qualifi
cação profissional.

A redução da jornada poderá, portanto, gerar a
contratação de maior número de empregados. alem
de possibilitar que os trabalhadores tenham a oportú
nidade de buscar o seu desenvolvimento pessoal e
profissional.

A jornada de trabalho é questão de ordem públi
ca que visa proteger a integridade física e mental do
trabalhador e pelos motivos já mencionados deve ser
reduzida para os empregados que r~cebem até três
salários mínimos. .

Em virtude do exposto, contamos com o apoio
de nossos Pares para aprovar o presente projeto de
lei.



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.952-24,
DE 26 DE MAIO DE 2000
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Art. 58-A Considera-se trabalho em regime de Dispõe sobre a exigência para a
tempo parcial aquele cuja duração não exceda a vinte concessão de empréstimos por bancos
e cinco horas semanais. oficiais, e dá outras providências.

§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o (Às Comissões de Trabalho, de Admi-
regime de tempo parcial será proporcional à sua jor- nistração e Serviço Público; de Finanças e
nada, em relação aos empregados que cumprem, Tributação; e de Constituição e Justiça e de
nas mesmas funções, tempo integral. Redação (Art. 64) - Art. 24, 11)

§ 2º Para os atuais empregados, a adoção do re- O Congresso Nacional decreta:
gime de tempo parcial será feita mediante opção ma- Art. 1º As instituições financeiras oficiais deve-
nifestada perante a empresa, na forma prevista em rão exigir no contrato de financiamento firmado com
instrumento decorrente de negociação coletiva. pessoa jurídica, cujos recursos tenham por finaIida-

* Vide Medida Provisória nº 1.952-24, de de a melhoria de capacidade operacional de empre-
26-5-2000. sa, que o tomador:
........ I - assuma o compromisso, mediante inserção
................................... de cláusula expressa, de reservar 25% (vinte e cin

co por cento) de eventuais novas vagas para a con
tratação de mão-de-obra qualificada pelos seguintes
órgãos:

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para dispor sobre o tra
balho a tempo parcial a suspensão do
contrato de trabalho e o Programa de Qu
alificação Profissional, modifica as Leis
nºs 6.321, de 14 de abril de 1976, 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, 7.998, de 11
de janeiro de 1990, e 9.601, de 21 de ja
neiro de 1998, e dá outras providências.

Art. 1º Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A,
130-A, 476-A e 627-A à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943):

"Art. 58-A. Considera-se trabalho em
regime de tempo parcial aquele cuja dura
ção não exceda a vinte e cinco horas sema
nais. § 1º O salário a ser pago aos empre
gados sob o regime de tempo parcial será
proporcional à sua jornada, em relação aos
empregados que cumprem, nas mesmas
funções, tempo integral.

§ 2º Para os atuais empregados, a
adoção do regime de tempo parcial será
feita mediante opção manifestada perante a
empresa, na forma prevista em instrumento
decorrente de negociação coletiva." (NR)

..................................................•..................................
PROJETO DE LEI Nº 3.261, DE 2000

(Do Sr. Bispo Wanderval)

a) Serviço Nacional de Aprendizagem
do Comércio (SENAC);

b) Serviço Nacional de Aprendizagem
da Indústria (SENAI);

c) Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SENAT);

d) Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR);

e) Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (SECOOP);

11 - apresente para exame e "de acordo" da
agência bancária um relatório trimestral constando
qualquer modificação ocorrida no seu quadro funcio
naI, de modo a permitir a visualização de nova con
tratação que desobedeça os termos desta lei.

Art. 2º A empresa que não observar o disposto
no art. 1º desta lei ficará impedida por 4 (quatro)
anos de realizar qualquer operação financeira com
instituição financeira oficial e sujeitar-se-á a uma
multa equivalente a 10% (dez por cento) do vaiar li
berado em financiamento em desacordo com o
disposto nesta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor no prazo de 60
(sessenta) dias de sua publicação.

Justificação

Pretendemos estabelecer um critério coerente
para as concessões de empréstimos pelos bancos
oficiais, determinando que toda pessoa jurídica que
contrair algum financiamento, com finalidade de me
lhorar a capacidade operacional da empresa, junto a
uma instituição financeira oficial se comprometa com
cláusula de oferta de 25% de novas vagas para



XIII - sistema de identificação, nos
telefones, que permita o rastreamento do lo
cai de utilização, e que deve ser dado
ciência às autoridades policiais e judiciais
em caso de comprovada ocorrência policial;

XIV - nos aparelhos com identificação
de chamadas, a identificação dos telefones
de linha celular, inclusive os pré-pago, que
deverão ter o cadastro do comprador:--

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI N!! 3.263, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Acrescenta os incisos XIII e XIV ao
art. 39 da Lei n!! 9.472, de 16 de julho de
1997.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 893,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º. O art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho

de 1997, passa a vigorar acrescido dos incisos XIII e
XIV, com a seguinte redação:

"Art. 3º .

Justificação

Tem sido constante a violência nos estádios de
futebol, e a grande causa dessas ações desordena
das têm sido, de maneira comprovada, a ingestão de
bebidas alcóolicas, que são vendidas dentro dos es
tádios ou nas imediações.

Faz-se mais do que necessário a regulamenta
ção dessa situação para que as famílias possam es
tar novamente reunidas torcendo pelos seus times-cte
coração.

O poder público não pode ficar inerte diante
desse quadro de violência que vem aos poucos des
truindo esse patrimônio do povo brasileiro, o nosso
querido futebol, orgulho de todo o povo brasileiro.

Temos a certeza que com a tramitação da pro
positura, ela será aperfeiçoada e o Brasil cada vez
mais projetado no cenário desportivo internacional,
como nação civilizada.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2000. - Depu
tado Alberto Fraga.

Dispõe sobre a proibição de venda
de bebidas alcoólicas nos estádios de
futebol e nas suas imediações nos dias
de jogos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.846,
de 1994)

PROJETO DE LEI N9 3.262, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica proibido a venda, a comercialização,
o porte e ingestão de bebidas alcóolicas nos estádios
de futebol, nos dias de jogos, profissionais ou amado
res.

Parágrafo único. A proibição prevista neste arti
go estende-se aos autônomos e aos estabelecimen
tos situados nas imediações dos estádios.
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mão-de-obra qualificada e treinada pelo sistema Se- Art. 22 O descumprimento desta lei implicará em
nai, Senac, Senar, Senat e Secoop, existente e muito sanção administrativa e financeira, nos termos da re-
atuante em todo o País. gulamentação.

Não podemos entender como uma empresa Art 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua
que se beneficia de recursos públicos pode fomentar publicação.
ainda mais o desemprego, prejudicando absurda
mente toda uma política governamental voltada a re
dução dos índices de desemprego no Brasil. Assim, é
coerente estabelecer-se a exigência de que toda em
presa que venha contrair empréstimo junto a um ban
co oficial com ~ finalidade de aprimorar sua capacida
de operacional deva reservar um quarto de novas va
gas para a contratação de pessoas que estão na "fila"
por uma oportunidade de emprego.

Esta medida certamente restabelecerá uma
nova metodologia importante na busca da redução
dos preocupantes índices de desemprego observa
dos no Brasil, além de deixar inequívoco que os recur
sos públicos gerenciados pelos bancos oficiais de
vem ter uma destinação mais condizente com as pró
prias políticas governamentais adotadas pelo Poder
Executivo.

Estamos conscientes, porém, de que esta medi
da, de forma isolada, não é suficiente para solucionar
o drama do desemprego no Brasil, mas sua imple
mentação já será positiva para delinearmos um novo
relacionamento entre os bancos oficiais e as empre
sas que se utilizam de seus recursos, com o objetivo
de minimizar este grave problema que aflige toda so
ciedade brasileira.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Bispo Wanderval.
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Justificação

Tem chegado ao meu conhecimento inúmeras
ocorrências em que as pessoas são seqüestradas e
colocadas no porta-malas dos carros e muitas vezes
ligam para a polícia pedindo socorro e a operadora do
sistema telefônico não tem informado as autoridades
da localização do proprietário, e esta atitude tem cau
sado sérios prejuízos para as vítimas, inclusive com a
perda da vida.

Outro aspecto que tem preocupado, é que o sis
tema de celular pré-pago tem sido utilizado por margi
nais para execução de ilícitos e por pessoas irrespon
sáveis que desejam aplicar trotes em outras pessoas,
-uma vez que não tem um sistema de identificação do
comprador.

Dessa maneira, faz-se necessário a regulamen
tação legal dessa atividade visando dar mais segu
rança ao cidadão.

Temos a certeza de que com o apoio e o aperfei
çoamento do projeto nesta Casa, atenderemos o
povo nesta necessidade.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2000. - Depu
tado Alberto Fraga.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDi

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a organização dos
serviços de Telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional de nº
8, de 1995.

LIVRai
Dos Princípios Fundamentais

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunica
ções tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomunica
ções, com padrões de qualidade e regularidade ade
quados à sua natureza, em qualquer ponto do territó
rio nacional;

11- à liberdade de escolha de sua prestadora de
serviço;

111 - de não ser discriminado quanto às condi
ções de acesso e fruição do serviço;

IV - à informação adequada sobre as condições
de prestação dos serviços, suas tarifas e preços;

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comu
nicação, salvo nas hipóteses e condições constitucio
nal e legalmente previstas;

VI - à não divulgação, caso o requeira, de seu
código de acesso;

VII - à não suspensão de serviço prestado em
regime público, salvo por débito diretamente decor
rente de sua utilização ou por descumprimento de
condições contratuais;

VIII- ao prévio conhecimento das condições de
suspensão do serviço;

IX - ao respeito de sua privacidade nos docu
mentos de cobrança e na utilização de seus dados
pessoais pela prestadora do serviço;

X- de resposta ás suas reclamações pela pres
tadora do serviço;

XI- de peticionar contra li prestadora do serviço
perante o órgão regulador e os·organismos de defesa
do consumidor;

XII - à reparação dos danos causados pela vio
lação de seus direitos.

Art. 4º O usuário de serviços de telecomunica
ções tem o dever de:

I - utilizar adequadamente os serviços, equipa
mentos e redes de telecomunicações;

11 - respeitar os bens públicos e aqueles volta
dos à utilização do público em geral;

111 - comunicar às autoridades irregularidades
ocorridas e atos ilícitos cometidos por prestadora de
serviço de telecomunicações.

PROJETO DE LEI Nº 3.264, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera o inciso 111 do art. 1º a Lei n!!
9.237, de 22 de dezembro de 1995, que
fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito
Federal e dá outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso 111 do art,1º da Lei nº9.237, de 22

de dezembro de 1995, que fixa o efetivo da Polícia Mi
litar do Distrito Federal, passa a vigorar com a seguin
te redação:



1
4
5

IV - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES
CAPELÃES (QOPMC):
Primeiro Tenente - PM Capelão.......... 2

V - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES
DE ADMINISTRAÇÃO(QOPMA):
Capitão PM....... 25
Primeiro-Tenete PM.............. 59
Segundo-Tenente PM.............. 78

VI- QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES
ESPECIALISTAS (QOPME):
Capitão PM .
Primeiro-Tenente PM ..
Segundo-Tenente PM .

VII QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS
MILITARES MÚSICOS (QOPMM):
Capitão PM Músico...... 1
Primeiro-Tenete PM Músico.......... 1
Segundo Tenete PM Músico........... 1

VIII QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS
MILITARES COMBATENTES (QPPMC):

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CEDI

LEI N9 9.237, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995

Fixa o efetivo da Polícia Militar do
Distrito Federal e dá outras providências.

Art. 19 O efetivo da Polícia Militar do Distrito Fe
deral, fixado pela Lei n9 8.204, de 08 de julho de 1991,

Justificação

Tem sido uma prática constante nas instituições
militares a discriminação dos cirurgiões dentistas e
demais quadros de saúde, que têm a sua progressão
na carreira cerceada por uma injustificada vedação
legal.

Este Parlamento sensível a essas injustiças já
aprovou a Proposta de Emenda Constitucional permi
tindo ao dentista o acúmulo de cargo como também é
previsto para o médico.

Assim, este projeto procura corrigir essa distor
ção que ainda existe nos quadros da polícia militar do
Distrito Federal, igualando os oficiais integrantes do
quadro de saúde como foi feita a justiça para o quadro
feminino em relação ao quadro masculino, com a
aprovação da Lei n9 9.713, de 25 de novembro de
1988.

Tenho a certeza que os nobres pares, sensíveis
a esta realidade e da justiça dessa medida, apoiarão
e aperfeiçoarão este projeto com a sua conseqüente
tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2000. - Depu
tado Alberto Fraga.

Art. 29 As especialidades constantes do Qua
dro de Oficiais Policiais Militares de Saúde
(QOPMS) serão dispostas estabelecendo-se a pre
cedência e a antigüidade pelo tempo de selViço no
Posto, conforme preceitua a Lei n9 7.289, de 18 de
dezembro de 1984, modificada pela Lei n9 7.475, de
13 de maio de 1986.

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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"111 - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILlTA- passa a ser de 17.736 (dezessete mil" setecentos e
RES DE SAÚDE (QOPMS): trinta e seis) Policiais Militares, distribuídos pelos se-
Coronel PM. .. 1 guintes Quadros, Postos e Graduações:

Tenente-Coronel PM. .. 3 I - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES
Major PM. .. 5 (QOPM):
Capitão PM. . 13 Coronel PM 13
Primeiro Tenente PM. . .47" Tenente-Coronel PM. 32

Major PM 82
Capitão PM. 148
Primeiro-Tenente PM 135
Segundo-Tenente PM 190

11- QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES
FEMININOS (QOPMF):
Capitão PM. Feminino 3
Primeiro-Tenente PM. Feminino 4
Segundo-Tenente PM. Feminino 11

111 - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES
DE SAÚDE (QOPMS):
Coronel PM. Médico 1
Tenente-Coronel PM Médico 2
Tenente-Coronel PM Dentista............ 1
Major PM. Médico 4
Major PM. Dentista 1
Capitão PM. Médico 11
Capitão PM. Dentista 2
Primeiro-Tenente PM. Médico 28
Primeiro-Tenente PM. Dentista 17
Primeiro-Tenente PM. Veterinário 2
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Subtenete PM Combatente......... 94
Primeiro-Sargento PM Combatente.... 160
Segundo-Sargento........ 491
Terceiro-Sargento PM Combatente ..... 1.317
Cabo PM Combatente........ 2.217
Soldado PM Combatente.. ...... 10.959

IX - QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS
MILITARES FEMININOS (QPPMF):
Subtenente PM. Feminino 3
Primeiro-Sargento PM. Feminino 6
Segundo-Sargento PM. Feminimo 21
Terceiro-Sargento PM. Feminino 76
Cabo PM. Feminino 205
Soldado PM. Feminino 555

X - QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES
ESPECIALISTAS (QPPME)
Subtenente PM. Especialista 10
Primeiro-Sargento PM. Especialista 42
Segundo-Sargento PM. Especialista 56
Terceiro-Sargento PM. EspecIalista 105
Cabo PM. Especialista... 327
Soldado PM. Especialista 228

Parágrafo único. As vagas resultantes da
execução desta lei serão preenchidas mediante
promoção ou admissão por concurso público, de
acordo com a necessidade do serviço e as
disponibilidades orçamentárias, na seguinte ordem:

1- até dez por cento das vagas no primeiro ano;

11- até vinte e cinco por cento das vagas no se·
gundo ano;

111- até quarenta por cento das vagas no tercei
ro ano;

IV - até sessenta por cento das vagas no quarto
ano;

V - até oitenta por cento das vagas no quinto
ano;

VI- até cem por cento das vagas no sexto ano.

lEI NQ 7.289, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984

Dispõe sobre o Estatuto dos Polici
ais-Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providências.

ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA
POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

TíTULO I
Generalidade

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1QO presente Estatuto regula a situação,
obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos polici
ais-militares da Polícia Militar do Distrito Federal.

Art. 2Q A Polícia Militar do Distnto Federal, orga
nizada com base na hierarquia e diSCiplina, conside
rada força auxiliar reserva do Exército, é destinada à
manutenção da ordem pública e segurança interna do
Distrito Federal.

lEI NQ 7.475, DE 13 DE MAIO DE 1986

Altera a Lei nº 7.289, de 18 de
dezembro de 1984, que dispõe sobre o
Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia
Militar do Distrito Federal, e dá outras
providências.

Art. 1º Passam a vigorar com nova redação os
seguintes dispositivos da lei nº 7.289, de 18 de de
zembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Po
liciais-Militares da Polícia Militar do Distnto Federal, e
dá outras providências: artigo 6Q; artigo 37; item I do §
1Qdo artigo 51; item I do § 1º do artigo 53; artigo 61;
artIgo 91; itens" e IV do artIgo 92 e artigo 126.

"Art. 6QSão equivalentes as expressões
"na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em
servIço na ativa", "em serviço", "em atividade",
e "em atividade policiai-militar", conferidas aos
policiais-militares no desempenho de cargo,
comissão, encargo, incumbência ou missão,
serviço ou exercício de função policial-militar
ou consideradas de natureza policial-militar,
nas Organizações Policiais-Militares da
Polícia Militar do Distrito Federal, bem como
em outros órgãos do Governo do Distrito Fed
eral ou da União, quando previstos em lei ou
regulamento.

Art. 37. O oficial é preparado, ao longo
da carreira, para o exercício do Comando,
da Chefia e da Direção das Organizações
Policiais-Militares.

§ 1Q Para o provimento do cargo de
Comandante de Organização PoliCiai-Militar
Independente, cujo comando seja privativo
de Oficial do Posto de Capitão PM, somente



§ 49 As vagas serão consideradas
abertas de acordo com o estabelecido em
leis e regulamentos.

§ 59 Para assegurar o número fixado de
vagas à promoção obrigatória na forma es
tabelecida no caput deste artigo, quando
este número não tenha sido alcançado com
as vagas ocorridas durante o ano considera
do ano-base, deverá ser aplicada uma quo
ta, integrada de tantos policiais-militares
quantos forem necessários, que compulsori
amente serão transferidos para a inativida
de, de maneira a possibilitar as promoções
determinadas.

§ 69 A indicação de policiais-militares
dos Postos constantes neste artigo, para
integrarem a qüota compulsória, referida no
parágrafo anterior, obedecerá as seguintes
prescrições básicas:

I - inicialmente, serão apreciados os
requerimentos apresentados pelos Oficiais
da Ativa que, contando mais de 25 (vinte e
cinco) anos de serviço, requeiram sua inclu
são na quota compulsória, dando-se por pri
oridade em cada posto aos mais idosos;

11 - se o número de Oficiais voluntários
na forma do item I, não atingir o total de va·
gas da quota fixada em cada posto, esse to
tal será completado, ex offício, pelos Oficia
is que:

a) contarem, no minimo 30 (trinta)
anos de serviço;

b) possuírem interstício para promo
ção, quando for o caso;

c) estiverem compreendidos-TIos limi
tes quantitativos de antigüidade que defi
nem a faixa dos que concorrem à constitui-
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poderá ser designado Oficial possuidor de § 2!! O número de vagas para promo-
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. ção obrigatória em cada ano (ano ou

§ 2º É o Governo do Distrito Federal anos-base), para determinado posto ou gra-
obrigado, no prazo de 5 (cinco) anos, a pro- duação, será fixado até o dia 15 (quinze) de
ceder à criação da Academia de Policia MiIi- janeiro do ano seguinte ao ano-base consi-
tar, onde funcionarão, regularmente, os cur- derado (ano anterior, por ato do Comandan-
sos de Formação de Oficiais, de Aperfeiçoa- te-Geral.
menta de Oficiais e Superior de Polícia. § 32 As frações que resultarem da apli-

Art. 51. cação das proporções estabelecidas neste
19 artigo serão adicionadas cumulativamente,
I - em 15 (quinze) dias corridos, a con- aos cálculos correspondentes aos anos se-

tar do recebimento da comunicação oficial, guintes até completar-se pelo menos 1 (um)
quanto a ato que decorra de inclusão em inteiro, que, então, será computado para ob-
quota compulsória ou de composição de tenção de uma vaga para promoção obrigató-
Quadro de Acesso; ria.

Art. 53 .
19 .

I - vencimentos, constituídos de soldo
e gratificações.

Art. 61. A fim de manter a renovação, o
equilíbrio e regularidade de acesso nos dife
rentes Quadros, haverá obrigatoriamente um
número fixado de vagas à promoção, nas
proporções abaixo indicadas:

I - Coronel PM.
a) quando, nos Quadros, houver até 7

(sete) Oficiais, 1 (uma) por ano;
b) quando, nos Quadros, houver 8

(oito) ou mais Oficiais, 1/6 (um sexto) dos
respectivos Quadros por ano.

11- Tenente-Coronel PM.
a) quando, nos Quadros, houver de 3

(três) a 5 (cinco) Oficiais, 1 (um) de dois em
dois anos;

b) quando, nos Quadros, houver 6
(seis) ou mais Oficiais, 1/8 (um oitavo) dos
respectivos Quadros, por ano;

c) quando, nos Quadros, houver 24
(vinte e quatro) ou mais Oficiais, 1/8 (um oi
tavo) dos respectivos Quadros, por ano.

'li - Oficiais dos Quadros de que trata
a letra c, do item I do artigo 92:

a) quando, nos Quadros, houver até 7
(sete) Oficiais, 1 (uma) por ano;

b) quando, nos Quadros, houver 8
(oito) ou mais Oficiais, 1/5 (um quinto) dos
respectivos Quadros, por ano.

§ 1º Para determinação do número de
Policiais-Militares de um Quadro, devem ser
considerados os em efetivo serviço, os
agregados e excedentes.
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..............................: .
Art. 126. Uma vez computado o tempo

de efetivo serviço e seus acréscimos, pre
vistos nos artigos 121 e 122 desta lei, e no
momento da passagem do policial-militar à
situação de inatividade, pelos itens I, 11, IV,
V, XI e XII do artigo 92 e nos itens 11 e 111 de
artigo 94 desta lei, a fração de tempo igual
ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será
considerada como 1 (um) ano para os efei
tos legais."

IV - atingir, o Oficial, 6 (seis) anos de
permanência no posto, quando este for o úl
timo da hierarquia de seu Quadro, desde
que conte mais de 30 (trinta) anos de servi
ço;

ção dos Quadros de Acesso por antigüidade que a requerer, desde que conte no minimo
ou merecimento; 30 (trinta) anos de serviço.

§ 1º O Oficial da ativa pode pleitear
transferência para a reserva remunerada
mediante inclusão voluntária na qüota com
pulsória.

§ 2º É facultado ao Coronel PM. exo
nerado ou demitido do cargo de Comandan
te-Gerai da Polícia Militar, requerer transfe
rência para a reserva remunerada, quando
não contar 30 (trinta) anos de serviço.

§ 3º No caso do policial-militar haver
realizado qualquer curso ou estágio de du
ração superior a 6 (seis) meses, por conta
do Distrito Federal, no estrangeiro, sem ha
ver decorrido 3 (três) anos de seu término, a
transferência para a reserva remunerada só
será concedida mediante indenização de to
das as despesas correspondentes à realiza
ção do referido estágio ou curso, inclusive
as diferenças de vencimentos, cabendo aos
órgãos competentes da Polícia Militar o cál
culo da indenização.

§ 4º Não será concedida a transfe
rência para a reserva remunerada, a pedido,
ao policial-militar que estiver:

1- respondendo a inquérito ou processo
em qualquer jurisdição; e

11 - cumprindo pena de qualquer
natureza.

Art. 92 ..
1- .
11 - atingir, o Coronel PM, 6 (seis) anos

de permanência no posto, desde que conte
mais de 30 (trinta) anos de serviço;

d) ainda que não concorrendo à cons
tituição dos Quadros de Acesso por antigüi
dade ou merecimento, estiverem compreen
didos nos limites quantitativos de antigüida
de estabelecidos para a organização dos re
feridos Quadros;

e) satisfizerem as condições das letras
a, b, c, e d, na seguinte ordem de priorida
de: '

1º os que não concorrem à consti
tuição dos Quadros de Acesso por antigüi-

-dade ou merecimento, mesmo estando
compreendidos nos limites quantitativos de
antiguidade estabelecidos para a organiza
ção dos referidos Quadros, f30r não possui
rem os requisitos exigidos na legislação es
pecífica ou peculiar para promoção, ressal
vada a incapacidade física até 6 (seis) me
ses continuos ou 12 (doze) meses descontí
nuos;

2º os de menor merecimento, a ser
apreciado pelo órgão competente da Polícia
Militar, em igualdade de merecimento, os de
mais idade e, em caso de mesma idade, os
mais modernos;

3º os que integrando os Quadros de
Acesso por merecimento, tenham sido
preteridos por mais modernos;

4º forem os de mais idade e, no caso
de mesma idade, os mais modernos.

§ 7º As vagas decorrentes da
aplicação direta da quota compulsória e as
resultantes das promoções efetivadas nos
diversos postos em face daquela aplicação
inicial, não serão preenchidas por Oficiais
excedentes ou agregados que reverterem
em virtude de haverem cessado as causas
da agregação.

§ 8º As qüotas compulsórias só serão
aplicadas quando houver, no posto imedia
tamente abaixo, Oficiais que satisfaçam as
condições de acesso.

§ 9º O Governador do Distrito Federal
regulamentará a quota compulsória, em 60
(sessenta) dias após a publicação desta lei,
estabelecendo os -eritérios e demais normas
necessárias ao cumprim~nto deste artigo.

Art. 91. A transferência a pedido, para
a reserva será concedida ao policial-militar



Justificação

A obediência plena a faixa de pedestre tem sido
uma constante em Brasflia, ocorre que nem todas es
tão devidamente sinalizadas e estão colocando os
motoristas e pedestres em constante riscos, princi
palmente no horário noturno.

Tem chegado ao meu conhecimento que muitos
jovens de Brasflia, habituados ao respeito da faixa de
pedestre, têm sofrido acidentes quando em viagem por
outros Estados Brasileiros, e uma das causas desses
acidentes têm sido a falta de sinalização das faixas.

O Código não pode estar valendo somente para
efeito de arrecadação, com o aumento das multas e
constantes atualizações. O poder público tem que ter
o compromisso com a saúde e a segurança do povo,
verdadeira razão de ser do Código.

Tenho a certeza que os nobres pares, sensíveis
a realidade do povo e da emergência desta medida,
apoiarão e aperfeiçoarão este projeto com a sua
conseqüente tramitação e aprovação.

Sala das Seções 15 de junho de 2000. - Depu
tado Alberto Fraga.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

PROJETO DE LEI Nº 3.265, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dá nova redação ao art. 71 da Lei
n!! 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trãnsito
Brasileiro.
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.... (Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 7.171 da Lei nº9.503, de 1997, que

institui o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 71. O órgão ou entidade com cir
cunscrição sobre a via manterá, obrigatoria
mente, as faixas e passagens de pedestre
em boas condições de visibilidade, higiene,
segurança e sinalização com dispositivos lu
minosos no loca] da travessia, e sinalização
de advertência nas imediações." NR

Art. 2º O órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via terá o prazo de noventa dias para plena
implementação da sinalização, sob pena de res
ponsabilidade civil e penal da autoridade e dos
agentes que concorrerem para o descumprimento
desta lei.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

LEI N!! 9.713, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998

Altera Dispositivo da Lei n!! 6.450,
de 14 de Outubro de 1977, e dá Outras
Providências.

Art.. 1º O art.. 36 da Lei nº 6.450, de 14 de outu
bro de 1977, que dispõe sobre a Organização Básica
da Policia Militar do Distrito Federal e dá outras provi
dências, alterada pelas Leis nºs. 6.983, de 13 de abril

_de 1982, e 7.49.1 , de 13 de junho de 1986, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 36. O pessoal da Polícia Militar do
Distrito Federal é assim distribuído:(NR)

1- Pessoal da Ativa:
a) Oficiais, constituindo os seguintes

Quadros:
1) Oficiais Policiais Militares (QOPM);
2) Oficiais Policiais Militares de Saúde

(QOPMS);
3) Oficiais Policiais Militares Capelães

(QOPMC);
4) Oficiais Policiais Militares de Admi

nistração (QOPMA);
5) Oficiais Policiais Militares Especia

listas (QOPME);
6) Oficiais Policiais Militares Músicos

(QOPMM);
b) Praças Especiais, compreendendo:
1) Aspirantes-a-Oficial; e
2) Alunos-Oficiais (Cadetes);
c) Praças, constituindo os seguintes

Quadros:
1) Praças Policiais Militares Comba

tentes (QPPMC);
2) Praças Policiais Militares Especia-

listas (QPPME);
11 - Pessoal Inativo:
a) da Reserva Remunerada; e
b) Reformado.
Parágrafo único. (Revogado)"



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As fontes fixas e móveis emissoras, espe

cialmente, de monóxido e dióxido de carbono, locali
zadas no território nacional, ficam obrigadas a com
pensar o meio ambiente por suas emissões dentro
dos padrões estabelecidos por instrumento de regu
lamentação que será proposto pelo órgão federal de
meio ambiente.

§ 1ºAs fontes mencionadas no caput deste arti
go estão definidas nos Anexos I e 11 desta lei.

§ 2º Os padrões mencionados no caput deste
artigo serão definidos pelo órgão ambiental federal na
forma da regulamentação desta lei.

Art. 2º A compensação a que se refere o artigo
primeiro, se dará através de modalidades descritas
no Anexo 11 desta lei, que poderão estar localizadas
em qualquer região do território nacional por meio de
concessão de uso, ou de outros mecanismos finance
iros disponíveis.

§ 1º A concessão a que se refere o caput deste
artigo terá prazo de, no mínimo 10 anos e se dará
através de termo de compromisso que será apresen
tado ao órgão ambiental federal juntamente com o
projeto de mitigação a ser implantado para a capta
ção do C02, e será homologado por aquele órgão,
que emitirá o certificado do ar limpo ao solicitante; I.
Os projetos florestais a que se refere este parágrafo
serão apresentados pelos emissores ao órgão ambi
entai competente, que os analisará visando à emis
são do certificado.

CAPíTULO IV
Dos Pedestres e Condutores
de Veículos não Motorizados
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........ Desta maneira, este projeto de lei vem suprir
uma séria lacuna na lei, regulando de forma justa a
licença maternidade, estabelecendo o período real
de que a criança necessita, que são nos seis primei
ros meses, e fora desse período somente os dias
necessários para o registro e adaptação da criança
ou adolescente.

Temos a certeza de que com o apoio e o aper
feiçoamento do projeto nesta casa, atenderemos o
povo nesta lacuna injusta da lei.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2000. 
Deputado Alberto Fraga.

PROJETO DE LEI N!! 3.269, DE 2000
(Do Sr. Euler Ribeiro)

Dispõe sobre a política nacional
para mitigação de gases do efeito estufa,
e dá outras providências.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11).

Art. 71. O órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e
passagens de pedestres em boas condições de
visibilidade, higiene, segurança e sinalização.

Justificação

Recentemente tivemos a decisão do Supremo Tri
bunal Federal negando a licença a uma mãe adotiva,
sob a alegação de que a lei não contemplava tal pleito.

É evidente que o espírito do constituinte não foi
excluir a mãe adotiva da licença maternidade, pois sa
bemos que a mãe natural tem a necessidade de todo
um quadro de reabilitação, porém a licença não é so
mente para a recuperação da mãe e também para uma
convivência e amparo do o bebê, nos seus primeiros
meses de vida. Assim, como podemos negar uma licen
ça a uma mãe que adota uma criança recém nascida e
prematura? Ou ainda aquelas mães flue adotam gême
os abandonados num pronto socorro ou nas ruas?

PROJETO DE LEI N!! 3.266, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece as normas para a licença
maternidade e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 1.733,
de 1996).

O Congresso Nacional decreta,
Art. 19 A licença-maternidade é um direito da

gestante e deve ser gozada a partir do oitavo mês de
gravidez e tem a duração de 120 (cento e vinte) dias.

§ 19 Após o período previsto no caput, a mãe
natural terá o direito de três períodos de meia hora,
diário, para amamentar o filho, até completar os seis
meses de idade.

§ 22 Na adoção de criança com idade inferior a
seis meses, aplica-se a licença prevista neste artigo.

§ 3º Na adoção de criança ou adolescente com
idade superior a seis meses a licença será de cinco
dias.

§ 49 A Licença paternidade será de cinco dias
a partir do nascimento ou da adoção da criança ou
adolescente.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.



e de cons-

Anexo I

Setores/categorias de fOfltes
I

Energia
Queima de combustível

Setor energético
Indústrias de transformação

I

rio.
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Art. 3º A Comissão Interministerial de mudança tal de captação através dos projetos florestais a que
Climática disponibilizará o inventário nacional da se refere esta Lei.
emissões do território nacional num prazo máximo de Art. 8º Os infratores estarão submetidos às
180 dias a contar da data de publicação desta Lei. sanções estabelecidas na Lei nº 9.605/98.

§ 1º O inventário das emissões a que se refere
este artigo servirá de "Linha de Base" para a'compro- Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
vação da Adicionalidade requerida na análise dos publicação.
projetos a serem elegíveis como mitigadores dos ga- Art. 10. Revogam-se as disposições em contrá-
ses do efeito estufa.

§ 2º O inventário florestal nacional será atualiza
do, mantido em base permanente de dados, e publi
cado anualmente pelo órgão ambiental. Deverá
abranger as medições florestais comerciais assim
como proceder a amostragens dos substratos e do
solo orgânico.

§ 3º Os projetos apresentados pelos emissores
deverão prever:

a) responsável técnico habilitado junto
ao órgão de fiscalização profissional;

b) formação de contínuos florestais na
região onde são geradas as emissões;

c) formação de cortinas florestais nos
casos de emissões por indústrias;

D) plantio, preferencialmente de espé
cies endêmicas da região.

Art. 4º A fiscalização da correta execução dos
projetos se dará através de remessa do cronograma
com os devidos planos de trabalho ao órgão
ambiental competente.

Art. 5º O Poder Executivo reservará 45% do
montante dos recursos do Fundo Nacional do Meio
Ambiente aprovados no orçamento geral da União
através de conta exclusiva para o fundo florestal,
com o objetivo de dar suporte à execução desses
projetos.

§ 1º A prioridade da aplicação desses recursos
se dará através de análise do Conselho do Fundo Na
cional do Meio Ambiente, estabelecido em Lei.

Art. 6º O licenciamento ambiental ou a renova
ção da licença estará condicionada à comprovação
das compensações previstas nesta Lei.

Art. 7º O saldo da compensação da emissão de
carbono poderá ser negociado nos mercados interno
e externo.

§ 1º O Poder Executivo credenciará a certifica
dora para a quantificação, registro e o monitoramen
to das transferências estabelecendo o mercado re
gulador desses títulos.

§ 22 Considerar-se-á saldo positivo aquele re
sultante do balanço entre o total de emissão e o to-

trução
Transporte
Outros setores
Outros

Emissões fugitivas de combustíveis
Combustíveis sólidos
Petróleo e gás natural
Outros

Processos industriais
Produtos minerais
Indústria química
Produção de metais
Outras produções
Produção de halocarbonos e hexafluoreto de

enxofre
Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de

enxofre
Outros

Uso de solventes e outros produtos

Agricultura
Fermentação entérica
Tratamento de dejetos
Cultivo de arroz
Solos agrícolas
Queimadas prescritas de savana
Queima de resíduos agrícolas
Outros

Resíduos
Disposição de resíduos sólidos
Tratamento de esgoto
Incineração de resíduos
Outros
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Anexo 11

Modalidades para geração de Créditos de Carbono

Manejo Florestal Sustentável (MFS) em nível de
macrorregião

Considerando a potencialidade da atividade flo
restal corrente no Brasil, e a reestruturação que vem
ocorrendo no setor florestal brasileiro, no tocante ao
MFS, facilmente demonstradas por novas iniciativas
tais como propostas de planejamento florestal, estu
dos de critérios e indicadores de sustentabilidade na
Amazônia, comprovam a necessidade do desenvolvi
mento de uma iniciativa do Governo para melhorar os
standards do setor florestal como um todo, podendo
ser financiado através da comercialização dos crédi
tos de carbono, e administrado pelo Poder Público.

Um modelo plausível, envolveria a adoção ofici
ai de critérios de Manejo Florestal Sustentável, Perfo
mance Bond's, a criação de uma Agência de CDM
(possivelmente dentro da Presidência da República
por questões de status internacional), a quantificação
efetiva de ganhos de carbono dos stands florestais, a
comercialização dos créditos de carbono internacio
nalmente (possivelmente através tanto de um fundo
de investimento dirigido pelo Governo ou por emis
sões de títulos públicos de securitização de ativo flo
restal). No balanço final, redistribuíra-se a receita do
carbono para as várias entidades envolvidas no MFS
em todos os níveis (madeireiras, projetos comunitári
os, projetos de proteção florestal, etc.)

Manejo Florestal Sustentável (MFS) em nível de
Unidade de Manejo Florestal (UMF)

Em nível de cada empresa, a melhor maneira de
assegurar o reconhecimento e garantir credibilidade
de um projeto de seqüestro de carbono no mercado
internacional, é através da utilização do MFS de
senvolvido de uma forma integrada na unidade de
manejo.

Excluindo avaliações de extensão territorial,
principalmente para garantir a participação de qual
quer proprietário, os' sítios para o MFS deveriam in
cluir florestas em diferentes estágios de regenera
ção, áreas desmatadas e áreas abandonadas pela
agropecuária. Esse alto grau de variabilidade, de
mandará uma combinação de diferentes interven
ções florestais e tratos silviculturais bem distintos.
Por exemplo, d~ redução de impacto na exploração e
transporte a plantios de enriquecimento sempre le
vando em consideração o zoneamento do uso do
solo com suas componentes, econômicas, sociais e

_ ecológicas.

Este approach poderia ser conduzido individual
mente empresa por empresa, que teriam que cobrir
todos os custos para o desenvolvimento do projeto,
determinando a linha de base - "Baseline"-, quantifi
cando os fluxos de carbono do projeto, certificando in
dependentemente, registrando o projeto em entida
des regulamentadoras como por exemplo o USIJI
United States Initiative of Joint Implementation 
para depois proceder à venda do crédito de carbono
diretamente ao mercado ou utilizando um outro ap
proach mais sofisticado, por exemplo um fundo de
carbono, ou a criação de subsidiárias com propósitos
exclusivos, tendo como seu único e exclusivo ativo, os
créditos de carbono gerados pelas operações agrosil
vopastoris.

Plantações florestais - reflorestamentos
Empresas brasileiras já vêm quantificando e re

gistrando seus novos plantios, demonstrando assim
muito interesse na possibilidade de comercializar o
carbono como uma fonte nova de recurso para a im
plantação dos povoamentos florestais. Embora o Pro
tocolo de Kyoto certamente autorizará o MDL para as
atividades de reflorestamento, é importante ressaltar
que não será permitida a conversão de florestas natu
rais para plantações. Além de implicações com rela
ção à diminuição da biodiversidade, a conversão flo
restal provavelmente resultaria num substancial défi
cit de carbono (redução do estoque de carbono)
devido à limpeza da área, que talvez jamais pudesse
ser compensada pela acumulação de carbono dos
novos plantios.

Outro importante fator a se considerar é a locali
zação geográfica dessas plantações principalmente
com relação ao mercado consumidor e à situação so
cial da população local. Prévios zoneamentos com
identificação de áreas apropriadas são capitais o que
facilitaria a justificativa de um projeto de carbono fi
nanciado através do MDL.

Programas de Desenvolvimento Social
Programas e projetos com um forte componente

social terão um grande apelo como parte do MDL.
Incluir atividades com participação comunitária tais
como esquemas agrof/orestais, produção de lenha,
melhores práticas agrrcolas, conservação de solos,
tecnologias em irrigação principalmente o arroz, etc.

A fim de gerar e sustentar uma receita a curto
prazo e para garantir contratos a longo prazo, -é reco
mendável que os pagamentos dos créditos de carbo
no aconteçam anualmente, contra performances
predefinidas em termos de proteção florestal, manu
tenção e desenvolvimento.



Opções Industriais
O cálculo foi feito para a Amazônia. Consideran

do a produção corrente de aproximadamente 18-26
milhões m3 por ano, e uma média no processamento

Opções alternativas Energéticas
A parte das atividade florestais créditos de

carbono também pode ser gerada peJa mudança na
matriz energética, passando de uma não renovável
para uma renovável. No contexto brasileiro, introdu
ção de biomassa como combustível para geração de
eletricidade, carvão de eucalipto no lugar de carvão
minera', o programa do Proálcool e tantas outras inici
ativas surgidas com a regularização de novas fontes
energéticas disponíveis seriam sem sombra de dúvi
das fortes oportunidades para serem desenvolvidas
visando o mercado de créditos de carbono.

Opções agropecuárias
O artigo 3.4 do Protocolo de Kyoto aborda ou

tras atividades que podem ser usadas para reduzir
gases do efeito estufa. Créditos de carbono podem
ser gerados através de melhorias tecnológicas na ati
vidade agropecuária. A fermentação entérica do re
banho brasileiro assifTI como o desenvolvimento da
orizicultura e da soja no Brasil com seus vários pro
cessos produtivos, a redução de práticas impactantes
na utilização dos resíduos agrícolas e o desenvolvi
mento de sistemas agroflorestais apropriados, seriam
algumas oportunidade's a serem perseguidas pelo se
tor agropecuário brasileiro.

Opções urbanas
No contexto de áreas urbanas uma grande fonte

de gás emitido é oriunda da decomposição dos lixos
em aterros sanitários. O metano - NH4 - tem um efeito
potencialmente aquecedor 21 vezes maior que o
C02. O simples ato de capturar essas emissões fugi
tivas, queimando-as, conseqüentemente transfor
mando-as em C02, já tem um efeito significativo na
redução dos gases do efeito estufa. Se o metano for
coletado e utilizado para uso doméstico ou ainda
substituir combustível fóssil (gasolina, diesel~, o-ga
nho com o carbono será bem maior.
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Incêndios florestais e sua proteção da madeira nas serrarias de 50% (bem otimista),
Incêndios florestais tem sido um dos principais aproximadamente 11 milhões de m3 de resíduos da

eventos que tem emitido milhões de toneladas anual- madeira são produzidos anualmente pelas mais de
mente na atmosfera tanto de C02, como outros gases 2.500 madeireiras na Amazônia. Se todo esse resi-
do efeito estufa tal como os Óxidos Nitrosos - Nox. Um duo fosse deixado em decomposição ou queimado,
projeto bem consubstanciado e delineado de maneira geraria emissões em torno de 2.6 milhões de tO (9.7
a permitir a quantificação das reduções das freqüên- milhões de t 002) por ano. Se todos esses resíduos
cias e intensidades dos incêndios apresentaria a adi- fossem usados para produção de eletricidade, pode-
cionalidade reql,Jerida para se clamar os créditos de ria se abastecer com combustível renovável plantas
carbono. energéticas com capacidade instalada de 440MW,

além de evitar o consumo de combustível fóssil (gás
natural~ Obviamente os aspectos econômicos e lo
gísticos da sistematização do resíduo têm que ser ob
jeto de análise detalhada, visto que provavelmente só
se tornaria viável, complexos de processamento de
madeira.

Outra alternativa seria a utilização desses resí
duos para a produção de MDF, transformando-os em
um produto de longa vida, armazenando carbono por
mais tempo, e possivelmente reduzindo alguma pres
são nas florestas primárias.

Justificação

O mundo percebeu, em boa hora e em tempo,
que a temperatura do planeta está aumentando. A ca
usa desse aumento é a produção, cada vez maior, de
gases poluidores, de diversas categorias, e seu acú
mulo na atmosfera, formando uma camada espessa
o chamado Efeito Estufa - que impede o que pode
mos chamar de arejamento da Terra, isto é, que a Ter
ra respire e mantenha as condições ambientais indis
pensáveis à vida em suas mais diversas formas.

Desnecessário enumerar os malefícios que o
aumento crescente e constante da temperatura da
Terra está causando à vida. Tanto à vida humana
como à dos outros animais terrestres, aquáticos e aé~

reos, e às plantas. Mas, brevemente, citaria conse
qüências tais como o aumento da temperatura media
em 0,2 graus por década, (apresentando os anos
mais quentes na década de 90), furacões e tempesta
des tropicais mais freqüentes (Nicarágua; Venezuela,
Hong Kong), o aumento alarmante do nível do mar,
secas severas, ocasionadas pelo bem' conhecido fe
nômeno EI Nino, no Nordeste, na 'Amazônia e no Su
deste Asiático. São efeitos danosos em todos os se
res vivos, dos quais nós, os humanos, dependemos
de 'modo vital, pois- integram, junfo conosco, o ecos
sistema equilibrado em que nos mantemos.

O que fazer diante do problema, que é da maior
gravidade?

A imperiosa necessidade de serem obtidas res
postas a esta pergunta e de encontrar caminhos para
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solucionar o problema levou os dirigentes mundiais e Portanto, continuariam a poluir ou irão poluir ainda
todos os que se preocupam com a vida em geral a se mais. Como poderia a humanidade conviver com o au-
reunirem para discutir o assunto, traçar caminhos vi- mento continuado e crescente da emissão de gases?
sando a solucioná-lo. Essa reunião denominou-se O Brasil tem cumprido papel fundamental nas
RIO-92 e contou com a presença dos mais destaca- definições e destinos da Convenção de Kyoto, propos-
dos líderes mundiais. ta brasileira para aquele encontro inspirou o Protocolo.

Dentre numerosas outras decisões, em dezem- Mas, além dos esforços diplomáticos, nossos compro-
bro de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto duran- missos de inventário das florestas não vêm sendo
te a 3' Conferência das Partes (a CoP 3), tendo como cumpridos adequadamente. Urge, se implantar um sis-
seu mais importante aspecto a adoção de mecanis- tema nacional de monitoramento e mensuração flores-
mos econômicos de flexibilidade de forma a solucio- tal com base em dados dendrológisos permanentes;

--lTar a redução das emissões dós seis gases do efeito levando-se em consideração não só os parâmetros
estufa, a custos nacionais suportáveis. Outro impor- tradicionais mas agora também quantificando os flu-
tante resultado do Tratado de Kyoto foi o reconheci- xos de carbono do bioma. O inventário nacional das
mento das atividades florestais na redução dos ga- emissões dos gases do efeito estufa até a presente
ses. Apesar da linguagem do Protocolo ser de alguma data, também não foi disponibilizado pelo Governo
forma contraditória, os sumidouros florestais foram para consulta nacional. É preciso que o façamos.
lançados como parte da equação da contabilidade Nos dias de hoje, aproximadamente 4 milhões
nacional das emissões dos países desenvolvidos. de hectares de florestas no mundo inteiro se encon-

O Protocolo de Kyoto foi aberto à ratificação no tram sob um regime de manejo florestal adequado,
dia 16 de março de 1998 e se tornará definitivamente graças ao financiamento advindo desse novo serviço
legal, 90 dias depois da 55ª (qüinquagésima quinta) ambiental das florestas - o seqüestro de carbono.
nação ratificá-lo. Até janeiro de 2000, 84 nações já ha- Mantida essa tendência, provavelmente a introdução
viam assinado e 22 haviam ratificado. de capital novo no setor florestal, provocará não só

O Brasil foi o trigésimo país a assinar o ato em benefícios diretos na atividade florestal, bem como na
abril de 1998. conservação da biodiversidade, proteção do solo,

Avaliação dos resultados dessa reunião indica proteção das bacias hidrográficas nacionais e desen-
que o Protocolo de Kyoto, formulado para implemen- volvimento social.
tar a "convenção sobre mudança de clima", é o instru- De acordo com o Painel Internacional das Mu-
mento mais conseqüente, até o momento, para lidar danças Climáticas as florestas têm o potencial de
com a elevação da temperatura do planeta. abater por volta de 15% das emissões mundiais de

O Protocolo fixa metas a partir de critérios cla- gases do efeito estufa. Portanto, deve ser tratado com
ros e cria mecanismos de implementação baseados nosso maior potencial para geração de créditos de
na cooperação e na utilização dos instrumentos de carbono.
mercado. A força desse protocolo está assentada, Se do lado da ação diplomática o processo é
principalmente, na diferenciação entre os países. competente e conseqüente, é exigível que o Governo

Para os 39 países desenvolvidos e outras eco- e o setor privado desenvolvam as potencialidades e
nomias em transição, foram definidas metas de redu- dinamizem os procedimentos para gerar os benefíci-
ção de emissão. E para todos os países, o compro- os previstos pela Convenção.
misso da contabilidade das emissões. Foram, tam- De acordo com os critérios negociados, os paí-
bém, previstas formas de transferência tecnológica ses mais desenvolvidos devem reduzir, em média,
para redução de emissões e a possibilidade de co- 5,2% de suas emissões entre 2008 e 2012, compara-
mercialização de documentos certificadores dos ní- tivamente aos níveis de 1990.
veis de redução de emissões. Para a realização desse esforço foram previstos

Na prática, por hipótese e como exemplo, po- três instrumentos econômicos de flexibilidade:
-demos dizer o seguinte: países desenvolvidos não 1. Comércio de Emissão - permite a compra e a
têm condições de reduzir a emissão de gases poluen- venda do direito de emissao de gases geradores do
tes, ou suas possibilidades de diminuir suas emissões Efeito Estufa e é restrito a empresas de países desen-
têm um custo econômico/social altíssimo para suas volvidos. Assim, os países maiores emissores de ga-
sociedades, pois eles e todos os outros países do ses poluidores, ou seja, os mais desenvolvidos, pode-
mundo - precisariam continuar se desenvolvendo, nos rão adquirir o direito de continuar a emitir esses ga-
mesmos níveis ou em níveis maiores que os atuais. ses.lsto se materializa com a criação de um mecanis-
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mo internacional, que funcionará sob o controle da captura, ou seqüestro, dos gases da atmosfera, espe-
Organização das Nações Unidas, pelo qual os países cialmente o C02, realizado naturalmente pela natu-
que reduzirem a emissão de gases receberão um cer- reza.
tificado relativo ao volume dessa redução. Esse certi- Com a aprovação do projeto ganharão todos: o
ficado (Unidade de Redução de Emissão) - que cha- País, os ecologistas, os ambientalistas, os ruralistas,
mo de Título do Ar Limpo - poderá ser negociado em os desenvolvimentistas, os conservadores, os nacio-
bolsas de commodities e também ser comprado por nalistas, civis e militares, todos...
países que não alcançarem o nível de redução de De que maneira? É o que explicarei.
~~issão ideal, fixado ~el~ ONU. E~se~ países adqui- O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo _
mao, desta for~a, o dl!elto de emlssao de gases na MDL, oferece a possibilidade aos países desenvolvi-
mesma proporçao do titulo. dos de atingir seus compromissos assumidos em

2. Implementação conjunta - estabelece que os Kyoto pelo menor valor possível. Experiência em co-
países constantes do Anexo I do Protocolo de Kyoto mércio de redução de emissões mostraram ao mundo
conduzam, entre si, projetos para redução de emissão. que se consegue atingir rígidos compromissos a pre-

3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL ços suportáveis se se proceder ao comércio livre en-
- única modalidade que permite a países não-listados tre as partes envolvidas. Por exemplo no mercado do
no Anexo I do Protocolo a comercialização de créditos clima da chuva ácida nos Estados Unidos visando a
de emissão de gases - no mesmo nível da redução e redução do enxofre - S02, avanços consideráveis ~

emissão documentadas e funcionando do mesmo provocados pelo comércio de créditos anteciparam o
modo que o mecanismo citado no item I. cumprimento das metas em pelo menos dois anos!! E

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Depu- a valores jamais esperados. É importante considerar
tados, este é um projeto revolucionário, inovador, mo- que a nossa capacidade de seqüestro de C02 da at-
demo e inédito. Não estou reinventando a roda. A mosfera é a mais competitiva, devido ao avanço tec-
idéia existe, não é minha nem do Brasil. É da Organi- nológico brasileiro em silvicultura, isto é, no plantio de
zação das Nações Unidas. A iniciativa do projeto nos árvores; por causa do clima tropical e da disponibili-
anteciparia ao que o mundo deverá adotar muito em dade de terras. Segundo a Sociedade Brasileira de
breve, pois está de acordo com o aprovado na Silvicultura, as nossas florestas plantadas com euca-
RI0-92, por decisão soberana de todos os países, Iiptos captam 9,2 toneladas de carbono por hectare
dentre eles o Brasil, signatário do documento final. por ano. Os Estados Unidos, 3,5 toneladas/hecta-

É oportuno lembrar-lhes que o Código Florestal re/ano, so~ente 1,5 tonelada/hectare/ano. na Suíç?
- Lei nº 4.771/65, modificada pela Medida Provisória Mesmo aSSim, quando comparamos suas areas maIs
1956-50/2000 - já estabelece o percentual de ao% de produtivas.
reserva legal na Amazônia. Portanto, dispomos só A indústria de base florestal (papel, celulose,
nessa área remanescente florestada da Amazônia carvão, chapas, aglomerados) tem 4,6 milhões de
Legal brasileira - 400 milhões de hectares - ao tri- hectares plantados e depende do crescimento de 400
Ihões de toneladas de carbono estocado. Atrasar um, mil hectares por ano para atender ao aumento da de-
dois anos que seja o desmatamento ou a queimada, manda prevista nos próximos dez anos. Neste ciclo, a
50% que fosse desses 1,7 milhão de hectares altera- estimativa é seqüestrar mais de 26 milhões de tonela-
dos anualmente na Amazônia, significaria alguns mi- das de carbono, segundo a Sociedade Brasileira de
Ihões de toneladas de carbono que não atingiriam a Silvicultura.
atmosfera nesse mesmo ano. Isso, no final do dia, re- Esses volumes seriam suficientes para financiar
presentaria alguns milhões de reais para investimen- cerca de 20% dos nossos custos totais de expansão
tos no serviço ambiental nacional, que hoje é feito de florestal, necessários para manter a posição de ex-
maneira precária pelo Ibama como todos os senhores portador de produtos florestais, além de atender ao
e todos os brasileiros estão conscientes. crescimento do consumo doméstico. Mas nossos cré-

O que é novo é a oportunidade que se abrirá ao ditos de carbono seqüestrado com florestas planta-
Brasil para ganhar com a imensa possibilidade exis- das dependem, para sua comercialização, de uma
tente de reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, série de condicionantes.
e garantindo a nossa sustentabilidade futura. Essa re- A implementação dos mecanismos de redução
dução se dá pela filtragem das fontes móveis (veícu- e de captura sujeitam-se, fundamentalmente, à capa-
los em geral) e fixas (equipamentos industriais, lixões cidade do setor privado de converter em projetos nos-
e aterros sanitários, mineração, agropecuária), e pela sas vantagens competitivas e, institucionalmente, de
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O Governo preparar-se para atender de forma ágil, da e aponta para um déficit acumulado de madeira de
pr~visfvel, verificável, transparente e sem cartório os 1,3 bilhão de metros cúbicos em 2.010, consideran·
réquisitos da Convenção de Kyoto na definição de pri- do-se os segmentos de papel e celulose, madeira
oridades e na oferta de certificação de economia de para energia industrial e madeira sólida.
C02. Nessa tarefa, a responsabilidade da orientação Uma série de indagações deve estar povoando
polftica caberia à Comissão Interministerial criada as preocupações dos que me ouvem. Estou, mesmo,
pela Presidência da República, presidida pelo Minis- preparado para as críticas que virão dos mais varia-
tro da Ciência e Tecnologia, a qual deverá delimitar dos segmentos da sociedade, cada qual defendendo
as áreas de interesse para os projetos destinados ao os interesses segundo a ótica dos segmentos a que
Mecànismo de Desenvolvimento Limpo. Na área flo- estão vinculados.
restàl, a comissão enfrentará o grande desafio de fi- Não sou ruralista. Não sou ambientalista. Mas
xar as regras de aceitação de projetos, lidando com sou um homem de bom senso, um médico que há 60
questões como: que estoques de C02 e biomassa anos vive na Amazônia. Lá da Amazônia, um dos últi-
serão elegíveis? Que garantias de manutenção des- mos palcos do confronto da cultura indígena com o
ses estoques serão exigidas? Grandes investimen- desenvolvimento da fronteira agropecuária. Lá onde a
tos, alto custo de transação e barreiras institucionais floresta esquenta o ar e garante 7 trilhões de tonela-
n~o seriam pontos que diminuiriam as oportunidades das de água de chuvas anualmente.
de negócios? Como quantificar direta e indiretamente O projeto que apresento a esta Casa, para o
às efeitos econômicos? Ou, ainda, quais as diretrizes mais amplo debate, foi elaborado com a participação
deverão ser seguidas para a realização de medições de pessoas altamente competentes do setor florestal
de C02 seqüestrado? e ambiental. E poderá ser enriquecido cor a contribu-

,Precisaremos superar, também, a aceitação ição daqueles que estiverem preocuP1.dos com o
dps'nos!'ós créditos pelos países desenvolvidos, eles bem-estar do planeta e as possibilidades de desen-
próprios cdncorrentes no mercado mundial de produ- volvimento do Brasil.
tos,florestais, pois o comércio de emissões aumenta- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores De-
rá a competitividade das florestas brasileiras. Aí, tal· putados, o Projeto do Título do Ar Limpo ~ matéria po-
vez a estratégia seja estabelecer alianças e propor lêmica por ser inovadora. Precisamos caminhar na di·
mecanismos financeiros inovativos, criando-se por reção dela, antecipando-nos ao mundo se possível-
exemplo fundos de equities ou securitizando os pro- e por que não?
dutos e serviços da floresta como um todo, tornando Poderemos estar preparados para nos benefici-
sócios nas iniciativas de seqüestro de carbono parte ar da vasta extensão de terra do nosso território, da
elos potenciais competidores/clientes. imensa floresta amazônica e de áreas devastadas ou

A atividade florestal no Brasil tem que ser sinôni- não, onde podem ser implantados projetos de retlo·
nip Qe credibilidade. Apesar de os incentivos fiscais restamento visando ao seqüestro de gás carbônico.
terem incrementado a área reflorestada de 0,5 milhão Poderemos definitivamente, resolver o problema dos
de hectares para 6 milhões de hectares, proporcio- 800 grandes lixões nacionais que muito antes dos
nando matéria prima para um setor industrial que tem questionamentos das mudanças climáticas, emitindo
rriáís de US$10 bilhões investidos, os incentivos para enormes quantidades de Metano, já era um dos maio-
florésta perderam legitimidade devido aos desvios res poluidores das nossas cidades.
pratic~dos. Estou certo de que a negociação dos Certifica·

, O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, como dos de Redução de Emissão de Gases Poluidores, ou
mecanismo de mercado, impõe regras rígidas de confi- Títulos do Ar Limpo, notadamente do gás carbônico,
abilidade nos papéis a serem comercializados. será inesgotável fonte de riqueza para o Brasil e ma-

É preciso reconhecer que o Mecanismo de De- neira sábia de o país agregar valor à nossa primeira
senvolvimento Limpo, sozinho, não tem a possibilida- , commodity nacional - a madeira.
de de gerar grandes impactos na atividade florestal. Vamos por mãos à obra e, com criatividade e
É, ria realidade, mais um instrumento que deve cami- determinação, analisar a matéria em profundidade
r')har passo a passo com o Programa Nacional de Flo- para, ao final, aprovar o Projeto de Lei que acabo de
restás. E deverá enfrentar o risco de o Brasil se trans- apresentar a Vossas Excelências, o qual se baseia na
formar em importador de produtos florestais devido busca do ar limpo.
ao,processo de exaustão dos estoques, que não vêm Sala das Sessões, em 21 de junho de 2000. -
,send~ repostos à velocidade do aumento da deman· Deputado Euler Ribeiro.



"Art. 19 .

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.956-50,
DE 26 DE MAIO DE 2000

Altera os arts. 12, 42, 14, 16 e 44, e
acresce dispositivos à Lei n2 4.771, de 15
de setembro de 1965, que institui o Códi
go Florestal, bem como altera o art. 10 da
Lei n2 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
que dispõe sobre o Imposto Territorial
Rural, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, e tendo em vista o disposto
no art. 225, § 4l!, da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei.

Art. 19 Os arts. 1º, 42 , 14, 16 e 44, da Lei nº
4.-~n-1 , de 15 de setembro de 1965, passam a vigorar
com as seguintes redações:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA do-se os direitos de propriedade, com as limitações
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ que a legislação em geral e especialmente esta Lei

CEDI estabelecem.
Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias

LEI Nl! 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 às disposições deste Código na utilização e exploração

Dispõe sobre as sanções penais e das florestas são consideradas uso nocivo da proprieda-
administrativas derivadas de condutas e de (art. 302, XI b, do Código de Processo Civil).
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá Art. 2º Consideram-se de preservação perma-
outras providências. nente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais

formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso

d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal
cuja largura mínima será:

"Redação dada pela Lei n9 7.803, de 18-07-1989.
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água

de menos de 10 (dez) metros de largura;
"Redação dada pela Lei n9 7.803, de 18-07-1989.
2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos

d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) me
tros de largura;

"Redação dada pela Lei n9 7.803, de 18-07-1989.
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água

que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) me
tros de largura;

"Redação dada pela Lei n9 7.803, de 18-07-1989.
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos

d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscen
tos) metros de largura.

*Número acrescentado pela Lei n9 7.511, de
07-07-1986 e alterado pela Lein!1 7.803, de 18-07-1989.

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

eu sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I
DispoSições Gerais

Art. 12 (VETADO)
Art. 22 Quem, de qualquer forma, concorre para

a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabi
lidade, bem como o diretor, o administrador, o mem
bro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o ge
rente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica,
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, dei
xar de impedir a sua prática, quando podia agir para
evitá-Ia.

Art. 3º As pessoas jurrdicas serão responsabili
zadas administrativa, civil e penalmente conforme o
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse
ou benetrcio da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pesso
as jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras,
co-autoras ou partrcípes do mesmo fato.

Art.4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurí
dica sempre que sua personalidade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do
meio ambiente.

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Institui o novo Código Florestal.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As florestas existentes no território nacio

nal e as demais formas de vegetação, reconhecidas
de utilidade às terras que revestem, são bens de inte
resse comum a todos os habitantes do País, exercen-



VI - Amazônia Legal: os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima. Rondônia
Amapá e Mato Grosso e as regiões situada~
ao norte do paralelo 130 S, dos Estados de
Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano
de 440 W, do Estado do Maranhão."

"Art. 4º A supressão de vegetação em
área de preservação permanente somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade
pública ou de interesse socioeconômico, de
vidamente caracterizados ~ motivados em
procedimento administrativo próprio, quando
inexistir alternativa técnica e locacional ao
empreendimento proposto. .

§ 1º A supressão de que trata o caput
deste artigo dependerá de autorização do
órgão ambiental estadual competente, com
anuência prévia, quando couber, do órgão
federal ou municipal de meio ambiente,
ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º A supressão de vegetação em
área de preservação permanente situada
em área urbana, dependerá de autorização
do órgão ambiental competente, desde que
o município possua conselho de meio ambi
ente com caráter deliberativo e plano dire
tor, mediante anuência prévia do órgão am
bientai estadual competente fundamentada
em parecer técnico.

§ 3º O órgão ambiental competente
poderá autorizar a supressão eventual e de
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§ 1º As ações ou omissões contrárias b) as obras essenciais de infra-estru-
às dispo~ições deste Código na utilização e tura destinadas aos serviços públicos de
exploraçao _das_florestas e demais formas transporte, saneamento e energia; e
de veget~çao sao c.onsideradas uso nocivo c) demais obras, planos, atividades ou
da proprr~dade, aphca~?o-se, ~ara o caso, projetos previstos em resolução do Conse-
o pr?c~dlmento sumarro previsto no art. lho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA"
275, IncIso li, do Código de Processo Civil. V - Interesse social: '

§ 2º Para os efeitos· deste Código, a) as atividades imprescindíveis à pro-
entende-se por: teção da integridade da vegetação nativa,

I - Pequena propriedade rural ou pos- tais como: prevenção, combate e controle do
se rural familiar: aquela explorada mediante fogo, controle da erosão, erradicação de in-
o trabalho pessoal do proprietário ou possei- va~oras e proteção de plantios com espécies
ro e de sua família, admitida a ajuda eventu- nativas, Eonforme resolução do Conama;
ai de terceiro e cuja renda bruta seja prove- b) as atividades de manejo agroflores-
niente, no mínimo, em oitenta por cento, de tal sustentável praticadas na pequena pro-
atividade agroflorestal ou do extrativismo priedade ou posse rural familiar, que não
cuja área não supere: 'descaracterizem a cobertura vegetal e não

a) cento e cinqüenta hectares se locali- prejudiquem a função ambiental da área; e
zada nos Estados do Acre, Pará, Amazo- . c) dem.ai~ obras, planos, ~tividades ou
nas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato projetos definidos em resoluçao do Cona-

Grosso e nas regiões situadas ao norte do ma;
paralelo 13º S, dos Estados de Tocantins e
Goiás, e ao oeste do meridiano de 44º W,
do Estado do Maranhão ou no Pantanal Ma
to-Grossense ou sul-mato-grossense;

b) cinqüenta hectares, se localizada no
polígono das secas ou a leste do Meridiano
de 440 W, do Estado do Maranhão; e

c} trinta hectares, se localizada em
qualquer outra região do país;

11 - área de preservação permanente:
área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º
desta Lei, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversi- dade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo
e assegurar o bem-estar das populaçôes
humanas;

111 - reserva legal: área localizada no
interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente,
necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da bi
odiversidade e ao abrigo e proteção de fau
na e flora nativas;

IV - utilidade pública:

a) as atividades de segurança nacional
e proteção sanitária;
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baixo impacto ambiental, assim definido em Iizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo
regulamento, da vegetação em área de vinte por cento na propriedade e quinze por
preservação permanente. cento na forma de compensação em outra

§ 4º O órgão ambiental competente arca, desde que esteja localizada na mesma
indicará, previamente à emissão da microbacia, e seja averbada nos termos do
autorização para a supressão de vegetação § 7º deste artigo;
em área de preservação permanente, as 11I - vinte por cento, na propriedade ru-
medidas mitigadoras e compensatórias que ral situada em área de floresta ou outras
deverão ser adotadas pelo empreendedor. formas de vegetação nativa localizada nas

§ 5º A supressão de vegetação nativa demais regiões do pais; e
protetora de nascentes, ou de dunas e man- IV - vinte por cento, na propriedade ru-
gues, de que tratam, respectivamente, as ral em área de campos gerais localizada em
alíneas "e" e "f' do art. 2º deste Código, so- qualquer região do pais; -
mente poderá ser autorizada em caso de § 1º O percentual de reserva legal na
utilidade pública. propriedade situada em área de floresta e

§ 51! Na implantação de reservatório cerrado será definido considerando separa-
artificial é obrigatória a desapropriação ou damente os índices contidos nos incisos I e
aquisição, pelo empreendedor, das áreas de \I deste artigo.
preservação permanente criadas no seu § 2º A vegetação da reserva legal não
entorno, cujos parâmetros e regime de uso pode ser suprimida, podendo apenas ser
serão definidos por resolução do Conama. utilizada sob regime de manejo florestal sus-

§ 7º É permitido o acesso de pessoas tentável, de acordo com princípios e critéri-
e animais às áreas de preservação os técnicos e científicos estabelecidos no
permanente, para obtenção de água, desde regulamento, ressalvadas as hipóteses pre-
que não exija a supressão e não vistas no § 3º deste artigo, sem prejuízo das
comprometa a regeneração e a manutenção demais legislações específicas.
a longo prazo da vegetação nativa." (NR) § 3º Para cumprimento da manutenção

"Art. 14 ou compensação da área de reserva legal
.... em pequena propriedade ou posse rural fa-
a)................................................... miliar, podem ser computados os plantios
b) proibir ou limitar o corte das espéci- de árvores frutíferas ornamentais ou indus-

es vegetais raras, endêmicas, em perigo ou triais, compostos por espécies exóticas, cul-
ameaçadas de extinção, bem como as es- tivadas em sistema intercalar ou em consór-
pécies necessárias à subsistência das po- cio com espécies nativas.
pulações extrativistas, delimitando as áreas § 4º A localização da reserva legal
compreendidas no ato, fazendo depender deve ser aprovada pelo órgão ambiental es-
de licença prévia, nessas áreas, o corte de tadual competente ou, mediante convênio,
outras espécies; pelo órgão ambiental municipal ou outra íns-

c) "(NR) tituição devidamente habilitada, devendo ser
"Art. 16. As florestas e outras formas considerados, no processo de aprovação, a

de vegetação nativa, ressalvadas as situa- função social da propriedade, e os seguin-
das em área de preservação permanente, tes critérios e instrumentos, quando houver:
assim como aquelas não sujeitas ao regime I - o plano de bacia hidrográfica;
de utilização limitada ou objeto de legislação 1\ - o plano diretor municipal;
específica, são suscetíveis de supressão, 111 - o zoneamento ecológico-econô-
desde que sejam mantidas, a título de reser- mico;
va legal, no mínimo: IV - outras categorias de zoneamento

I - oitenta por cento, na propriedade ru- ambiental; e
ral situada em área de floresta localizada na V - a proximidade com outra reserva
Amazônia Legal; legal, área de preservação permanente, uni-

11 - trinta e cinco por cento, na proprie- dade de conservação ou outra área legal-
dade rural situada em área de cerrado loca- mente protegida.
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§ 5º O Poder Executivo, se for indica- .ambiental estadual ou federal competente,
do pelo Zoneamento Ecológico Econômico com força de título executivo e contendo, no
- ZEE, e pelo Zoneamento Agrícola, ouvi- mínimo, a localização da reserva legal, as
dos o Conama, o Ministério do Meio suas características ecológicas básicas e a
Ambiente e o Ministério da Agricultura e proibição de supressão de suá vegetação,
Abastecimento, poderá: aplicando-se, no que couber,' as mesmas

I - reduzir, para fins de recomposição, disposições previstas neste Código para a
a reserva legal, na Amazônia Legal, para propriedade rural. .',
até cinqüenta por cento da propriedade, ex- § 11. Poderá ser instituída reserva le-
cluídas, em qualquer caso, as áreas de pre- gaJ em regime de condomínio entre mais de
servação permanente, os ecótonos, os síti- uma propriedade, respeitado o percentual
os e ecossi~temas espe~ialm~nt~ pr?tegi- legal em relação a cada imóvel, mediante a
dos, os locais de ex~r~sslva blOdlversldade aprovação do órgão arnbiental estadual
e os corredores ecologlcos; e competente e as devidas averbações refe-

11 - ampliar as áreas de reserva legal, rentes a todos os imóveis envolvidos." (NR)
em ,até cinqüent~ por cento dos ín~i;~s "Art. 44. O proprietário ou 'possuidor de
previstos neste Codlgo, em todo o terntorro imóvel rural com área de floresta nativa nat-
nacional~ . , , I _. ural, primitiva ou regenerada ou outra f~rma

§ 6 Sera adm~tldo, pelo or~ao_ amble~- de vegetação nativa em extensão inferior ao
tal competente, o computo das areas relatl- estabelecido nos incisos I 11 111 e IV do art.
vas à veg:tação nativa existen~e em área de 16, ressalvado o disposto' n~s seus §§ 5º e
preservaçao permanente no calculo d? ~er- 6º, deve adotar as seguintes alternativas,
centual de reserva legal, de~de que nao Im- isoladas ou conjuntamente: _
plique em conversão de novas áreas para o
uso alternativo do solo, e quando a soma da ! - recomp?r a reserv~ legal de s~a
vegetação nativa em área de preservação proprredade m~d~ante o plantl~, a cada tres
permanente e reserva legal exceder a: anos~ ?e,no mlnlmo 1/10 da _area total ne-

I - oitenta por cento da propriedade ru- c~ssarr~ a sua complementaç~~, ,com espé-
rallocalizada na Amazônia Legal; cle~ nativas, de ~cordo ~om crrterros estabe-

11 _cinqüenta por cento da propriedade . le~d~tS .pelo órgao ambientai estadual com-
rural localizada nas demais regiões do país; e pe e e" _

111 - vinte e cinco por cento da pequena 11 - con.duzlr a regeneraçao natural da
propriedade definida pelas alíneas b e c do reserva legal, e
inciso I do § 2!l do art. 1!l . 111 - co~pensar a r~selrvaft le~al por ?~-

§ 7º o regime de uso da área de pre- tra area equ!valente em Imp-ortancla ecologl-
servação permanente não se altera na hipó- ca e exte~sao, desde 9ue ~e~ença ao mes-
tese prevista no parágrafo anterior. mo e~osslste~a e esteja 10~~I!~ada na mes-

§ 80 A á d I I d ma mlcrobacla, conforme crlterlos estabele-

b d
- à rea e rdes~rva .e~a deve serr cidos em regulamento.

aver a a margem a Inscrlçao e matr - o' _

cuia do imóvel, no registro de imóveis com- . , § 1- ~a !ecom~oslçao de que trata o
petente, sendo vedada a alteração de sua InCISO I, o.orga~ amble~tal estadual compe-
destinação nos casos de transmissão a tente deve: apoiar tecnrcamente a pequena
qualquer trtulO, de desmémbramento ou' de propriedaç:le ou posse rural familiar.
retificação da área, com as exceções previs- § 2~ A recomposição de que trata o in-
tas neste Código. ciso I pode ser realizada mediante o plantio

§ 92 A averbação da reserva legal da te~porá~jo de espécies ex~ticas como .pio-
pequena propriedade ou posse rural familiar nerras,. ~sando a r.estauraça~ ?~ ec~ssl~te-

é gratuita, devendo o Poder Público prestar ma ~ngtn~I, de a,cordo com crlterlas tecnrcos
apoio técnico e jurfdico, quando necessário. geraIs estabelecidos pelo Conama.

§ 10. Na posse, a reserva legal é asse- § 3º A regeneração de que trata o inci-
gurada por Termo de Ajustamento de Con- so 11 será autorizada, pelo órgão ambiental
duta, firmado pelo possuidor com o órgão estadual competente, quando sua viabilida-
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de for comprovada por laudo técnico, po- aos índices previstos no art. 6º da referida
dendo ser exigido o isolamento da área. lei, ressalvadas as áreas de pousio na pe-

§ 42 Na impossibilidade de compensa- quena propriedade ou posse rural familiar
ção da reserva legal dentro da "mesma mi- ou de população tradicional.
crobacia hidrográfica. deve o órgão amblen- § 2º As normas e mecanismos para a
tal estadual competente aplicar o critério de comprovação da necessidade de conversão
maior proximidade possfvel entre a proprie- serão estabelecidos em regulamento, consi-
dade desprovida de reserva legal e a área derando, dentr6 outros dados relevantes, o
escolhida para compensação, desde que na desempenho da propriedade nos últimos
mesma bacia hidrográfica e no mesmo esta- três anos, apurado nas declarações anuais
do, atendido, qüando houver, o respectivo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas Rural- ITR.
as demais condicionantes estabelecidas no § 3º A regulamentaçã:o de que trata o
inciso 111. parágrafo anterior estabelecerá procedimen-

§ 52 A compensação de que trata o in- tos simplificados:
ciso 111 deste artigo, deverá ser submetida à I - para a pequena propriedade rural; e
aprovação pelo órgão ambiental estadual 11 - para as demais propriedades que
competente, e pode ser implementada medi- venham atingindo os parâmetros de produti-
ante o arrendamento de área sob regime de vidade da região e que não tenham restri-
servidão florestal ou reseNa legal, ou aquisi- ções perante os órgãos ambientais.
ção de cotas de que trata o artigo "44-B. § 42 Nas áreas passíveis de uso alter-

§ 62 O proprietário rural poderá ser de- nativo do soja, a supressão da vegetação
sonerado, pelo período de 30 anos, das que abrigue espécie ameaçada de extinção.
obrigações previstas neste artigo, mediante dependerá da adoção de medidas compen-
a doação, ao órgão ambiental competente, satórias e mitigadoras que assegurem a
de área localizada no interior de Parque Na- conservação da espécie.
cional ou Estadual. Floresta Nacional, Re- § 59 Se as medidas necessárias para a
serva Extrativista, Reserva Biológica ou conservação da espécie impossibilitarem a
Estação Ecológica pendente de regulariza- adequada exploração econômica da propri-
ção fundiária, respeitados os critérios pre- edade. observar-se-á o disposto na alínea b
vistos no inciso 111 deste artigo."(NR) do art. 14.

Art. 29 Ficam acrescidos os seguintes dlspositi- § 62 É proibida, em área com cobertu-
vos à Lei n9 4.771 , de 15 de setembro de 1965: ra florestal primária ou secundária em está-

"Art. 3-A. A exploraçãQ dos recursos g~o avança~o de regeneração, a implanta-
florestais em terras indígenas somente po- çao de pro~eto~ de ass~ntamento humano
derá ser realizada pelas comunidades indf- ~u de colonlzaçao par~ fim de reforma agrá-
genas e,m regime de manejo florestal susten- ria, ressalvad?~ os proJeto.s de assenta":!en-
tável, para atender a sua subsistência, res- t~ agroextr~~lvlst~, respeitadas as leglsla-
peitados os arts. 22 e 32 deste Código." (NR) çoes ~specJflcas. (NR) , ..

"Art. 37-A. Não é permitida a conver- Art. 44-A. O propnetano rural poderá
são de florestas ou outra forma de vegeta- instituir ,servidão flore~tal, media~te a qual
ção nativa para uso alternativo do solo na voluntariamente ~e~uncl~. ~m carater perm~-
propriedade rural que possui área desmata- nente ou te~porano, a dm:lt05 d,e supres~ao
da, quando for verificado que a referida área ou exploraçao da vegetaçao ~atlva, locallza-
encontra-se abandonada subutilizada ou da fora da raseNa legal e da area com vege-
utilizada de forma inadequada, segundo a tação de preservação permanente.
vocação e capacidade de suporte do solo. § 1º A limitação ao uso da vegetação

§ 1Q Entende-se por área abandonada, da área sob regime de servidão florestal
subutilizada ou utilizada de forma inadequa- deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida
da, aquela não efetivamente utilizada, nos para a Reserva Legal.
termos do § 32 do art. 62 da Lei nlr 8.629, de § 2º A servidão florestal deve ser aver-
25 de fevereiro' de 1993, ou que não atenda bada à margem da inscrição de matrícula do



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Título 11 da lei nº 8.443, de 16 de julho

de 1992 (lei Orgânica do Tribunal de Contas da União)
passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo VI:

"CAPíTULO VI
Da Comunicação de Irregularidades e ilegalida

des" (AC)*

"SEÇÃO I
Disposições Preliminares" (AC)

"Art. 61-A. A comunicação direta das irregulari
dades e ilegalidades levantadas no decorrer dos pro
cedimentos de fiscalização e exame de contas pelo
Tribunal de Contas da União será obrigatória e pro
cessada nos termos desta lei," (AC)

"Parágrafo único. As comunicações referidas
nesta lei atendem ao princípio constitucional da publi
cidade e visam instrumentalizar autoridades, institui
ções públicas e entidades da sociedade civil para o
controle das ações públicas," (AC)

"Seção 11
Da Obrigatoriedade de Comunicação Direta"

(AC).
"Art. 61-8. Apurada irregularidade ou ilegalidade

em processo de exame de tomada e prestação de

"Art. 10 .
§ 12 ..

1- .
11- .
a) .
b) .
c) .
d) as áreas sob regime de servidão

florestal.

§ 7º A declaração para fim de isenção do ITR
relativa às áreas de que tratam as alíneas a e d do
inciso li, § 1º, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o
mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta
lei, caso fique comprovado que a sua declaração
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imóvel, no registro de imóveis competente, não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
após anuência do órgão ambiental estadual aplicáveis." (NR)
competente, sendo'vedada, durante o prazo Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados
de sua vigência, a alteração da destinação com base na Medida Provisória nº 1.956-49/00.
da área, nos casos de transmissão a qual- Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor
quer título, de desmembramento ou de retifi- na data de sua publicação.
cação dos limites da propriedade." (NR) Brasília, 26 de maio de 2000; 179º da Indepen-

"Art. 44-8. Fica instituída a Cota de dência e 112º da República. - FERNANDO
Reserva Florestal- CRF, título representati- HENRIQUE CARDOSO, Marcus Vinicius Pratini
vo de vegetação nativa sob regime de servi- de Moraes, José Sarney Filho.
dão florestal, de Reserva Particular do Patri- '
mônio Natural ou reserva legal instituída vo- PROJETO DE LEI N2 3.270, DE 2000
luntariamente sobre a vegetação que exce- (Do Senado Federal)
der os percentuais estabelecidos no art. 16 PlS Nº 127/99
deste Código. Acrescenta Capítulo ao Título 11 da

Parágrafo único. A regulamentação Lei n2 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei
deste Código disporá sobre as característi- Orgânica do Tribunal de Contas da
cas, natureza e prazo de validade do título União), dispondo sobre a comunicação
de que trata este artigo, assim como os me- direta de irregularidades e ilegalidades
canismos que assegurem ao seu adquirente apuradas no decorrer dos procedimentos
a existência e a conservação da vegetação de fiscalização e exame de contas que ti-
objeto do título." (NR) pificam a atuação do Tribunal de Contas

"Art. 44-C. O proprietário ou possuidor da União, e dá outras providências.
que, a partir da vigência da Medida Provisó- (Às Comissões de Trabalho, de
ria nº 1.736-31, de 14 de dezembro de Administração e Serviço Público; e de
1998, suprimiu, total ou parcialmente flores- Constituição e Justiça e de Redação (Art.
tas ou demais formas de vegetação nativa, 54) - Art. 24, 11».
situadas no interior de sua propriedade ou
posse, sem as devidas autorizações exigi
das por lei, não pode fazer uso dos benefíci
os previstos no inciso 111 do art. 44." (NR)

Art. 32 O art. 10 da lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:



SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS lEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988
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contas, auditoria ou inspeção, é o Tribunal de Contas clarecimentos úteis à ação do Ministério Público
da União obrigado a encaminhar o acórdão ou deci- FederaL" (AC)
são, acompanhado do respectivo relatório e funda- "Art. 61-E. A providência determinada no art.
mentação do Ministro-Relator. aos Senadores, Depu- 61-0 não prejudicará a tramitação normal do proces-
tados Federais, Assembléias legislativas e Câmaras so no âmbito interno do Tribunal e nem isenta essa
Municipais." (AC) instituição do exame da matéria, julgamento, aplica

ção das penalidades e adoção dos demais atos si
tuados na sua esfera de competência." (AC)

"Seção IV
Do Fornecimento de Informações Levantadas"

(AC)

"Art. 61-F. Após a instrução processual realizada
pelas unidades técnicas, é o Ministro-Relator obrigado
a fornecer os dados e informações solicitadas -aoJ!i- 
bunal por instituições do Poder Judiciário, pelo Ministé
rio Público ou pela Advocacia-Geral da União, no pra
zo de vinte dias da oficialização do pedido:' (AC)

"Parágrafo único. Excetuam-se do disposto
neste artigo apenas os casos em que o sigilo se
mostre imprescindível para resguardo dos direitos e
garantias individuais ou para a defesa do interesse
público, devidamente fundamentados no processo
pelo Ministro-Relator:' (AC)

"Seção V
Disposições finais" (AC)

t/Art. 61-G. As comunicações e informações de
terminadas por esta lei independem de decisão do
Plenário do Tribunal de Contas da União:' (AC)

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

Senado Federal, 20 de junho de 2000. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.-

* AC - Acréscimo.

"§ 1º A comunicação referida no caput restrin
ge-se aos fatos ocorridos na área de' interesse dos
parlamentares, conforme a unidade da Federação a
que pertençam, e no respectivo âmbito de atuação
das instituições nominadas." (AC)

t/§ 2º A obrigatoriedade a que se refere o caput
abrange ainda a informação dos responsáveis alcan
çados por sanções administrativas não pecuniárias
previstas nos arts. 44, 60 e 61, assim como a relação
enviada pelo Tribunal ao Ministério Público Eleitoral
nos termos do art. 91." (AC)

t/§ 3º O envio dos documentos nominados no
caput será feito no prazo máximo de vinte dias, con
tado da deliberação do Tribunal." (AC)

"Art. 61-C. A obrigatoriedade de comunicação de
finida no art. 61 ~B se estende aos diretórios nacionais
dos partidos políticos e demais entidades da sociedade
civil que manifestem oficialmente ao Tribunal interesse
no recebimento dos documentos nominados:' (AC)

"§ 1º A obrigatoriedade referida neste artigo
está restrita aos fatos relacionados com o âmbito de
atuação de cada entidade:' (AC)

"§ 2º Para !atender ao disposto no caput deste
artigo, o Tribunal de Contas da União recepcionará as
solicitações e manterá cadastro das entidades inte
ressadas." (AC) I

"Seção 111
Da Comunicação de Irregularidades e ilegalida

des ao Ministério Público Federal"
(AC)
"Art. 61-0. Concluída a instrução processual pe

las unidades técnicas do Tribunal de Contas da União
nos procedimentos de fiscalização e exame de contas,
e reunidas provas sugestivas de irregularidades e ile
galidades passíveis de ações na esfera judicial, é o Mi
nistro-Relator obrigado, sob pena de responsabilidade
solidária, a comunicá-Ias ao Ministério Público Federal
para as providências cabíveis, no prazo de vinte dias,
contado do recebimento do relatório técnico." (AC)

"Parágrafo único. A comunicação referida no
_ caput será acompanhada dos relatórios técnicos,_

de cópias autenticadas das provas documentais
levantadas, assim como de outros elementos e es-



SUBSEÇÃO 111
Das Leis
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.................................................................................... tantos quantos considerados bastante para garantir
o ressarcimento dos danos em apuração.

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri
bunal de Contas da União e dá outras
providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:

TfTULO 11
Julgamento e Fiscalização

CAPfTULO 11
Fiscalização a Cargo do Tribunal

SEÇÃO IV
Fiscalização de Atos e Contratos

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apu
ração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Mi
nistério Público, determinará, cautelarmente, o afas
tamento temporário do responsável, se existirem indí
cios suficientes de que, prosseguindo no exercício de
suas funções, possa retardar ou dificultar a realização
de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erá
rio ou inviabilizar o seu ressarcimento.

§ 1º Estará solidariamente responsável a auto
ridade superior competente que, no prazo determi
nado pelo Tribunal, deixar de atender à determina
ção prevista no caput deste artigo.

§ 2º Nas mesmas circunstâncias do caput
deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribu
nal, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60
e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior a um
ano, a indisponibilidade de bens do responsável,

CAPfTULO V
Sanções

SEÇÃO 11
Multas

Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na
seção anterior e das penalidades -administrativas,
aplicáveis pelas autoridades competentes, por irre
gularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da
União, sempre que este, por maioria absoluta de
seus membros, considerar grave a infração cometi
da, o responsável ficará inabilitado, por um período
que variará de cinco a oito anos, para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança no âm
bito da Administração Pública.

Art. 61. O Tribunal poderá, por intermédio do
Ministério Público, solicitar à Advocacia-Geral da
União ou, conforme o caso, aos dirigentes das
entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medi
das necessárias ao arresto dos bens dos respon
sáveis julgados em débito, devendo ser ouvido
quanto à liberação dos bens arrestados e sua
restitu ição.

TfTULO IV
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 90. A fiscalização contábil, financeira, orça
mentária, operacional e patrimonial do Tribunal de
Contas da União será exercida pelo Congresso Naci
onal, na forma definida no seu regimento comum.

§ 1º O Tribunal encaminhará ao Congresso
Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas
atividades.

§ 2º No relatório anual, o Tribunal apresentará
análise da evolução dos custos de controle e de sua
eficiência, eficácia e economicidade.

Art. 91. Para a finalidade prevista no art. 1º, in
ciso I, alínea g e no art. 3º, ambos da Lei Comple
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, o Tribunal en
viará ao Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil,
o nome dos responsáveis cujas contas houverem
sido julgadas irregulares nos cinco anos imediata
mente anteriores à realização de cada eleição.
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Sf PLS 127/1999 de 15/03/1999

Identificação SF PLS 127 /1999

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
Inicial

Última Ação

Legislação
Citada

Tramitação

SENADOR - JOsÉ EDUARDO DUTRA (PT - SE)

DISPÕE SOBRE A COMUNICAÇÃO DIRETA DOS ATOS E FATOS
APURADOS NO DECORRER DOS PROCEDIMENTOS DE
FISCAUZAÇÃO E EXAME DE CONTAS QUE TIPIFICAM A ATUAÇÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
FIXAÇÃO, NORMAS, VINCULAÇÃO, ATO, FATO, APURAÇÃO,
PROCEDIMENTO, FISCAUZAÇAO, EXAME, CONTAS, TIPICIDADE,
ATUAÇÃO, (TCU). OBRIGATORIEDADE, PROCESSAMENTO, TÊRMO,
LEI, COMUNICAÇÕES, IRREGULARIDADE, ILEGAUDADE, EFEITO,
PROCEDIMENTO, FISCALIZAÇÃO, EXAME, CONTAS, (TCU),
ATENDIMENTO, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL, PUBLICIDADE,
OBJETIVO, AUTORIDADE, SOCIEDADE CIVIL, CONTROLE, AÇÃO
PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE, COMUNICAÇÕES, DIRETA,
APURAÇÃO, IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE, PROCESSO, EXAME,
TOMADA DE CONTAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIA,
INSPEÇÃO, COMPETÊNqA, lTCU), OBR1GATORIEDADE,
ENCAMINHAMENTO,ACORDAO,DECISAO,ACOMPANHAMENTO,
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO, MINISTRO, RELATOR, SENADOR,
DEPUTADO FEDERAL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CÂMARA
MUNICIPAL, DIRETÓRIO NACIONAL, PARTIDO poúnco, ENTIDADE,
SOCIEDADE CML OBRIGATORIEDADE, MINISTRO, RELATOR,
PARTICIPAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, FIXAÇÃO, PRAZO,
CONCLUSÃO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL, UNIDADE, TÉCNICA,
(TCU), PROCEDIMENTO, FISCALIZAÇÃO, EXAME, CONTAS,
IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE, EXCLUSÃO, PREJUÍZO,
TRAMITAÇÃO.! PROCESSO, TRI~UNAIS, ISENÇÃO, APLICAÇÃO,
PENA, ADOÇA0, ATO, COMPETENCIA. FIXAÇAO, NORMAS,
OBRIGATORIEDADE, DADOS, INFORMAÇÕES, SOLICITAÇÃO, (TCU),
INSTRUÇÃO PROCESSUAL, JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO,
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, PRAZO, OFICIALIZAÇÃO, PEDIDO,
ATENÇÃO, DIREITOS, GARANTIA, DEFESA, INTERESSE PÚBLICO,
FUNDAMENTAÇÃO, PROCESSO, MINISTRO, RELATOR. EXCLUSÃO,
DECISÃO, PLENÁRIO, (TCU), COMUNICAÇÕES, INFORMAÇÕES,
DETERMINAÇÃO, LEI.
SF COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
SF COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

Data: 01/06/2000 Local: (SF) SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO
LEGISLATI'JA DO SENADO
Status: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Texto: Prazo para interposição de recurso: 02 a 08.06.2000.
Encaminhado em 01/06/2000

LEI 8443/1992

PLS 00127/1999

15/03/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 10 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS E
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RUBRICADAS.
• 15/03/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PlEN

LEITURA.
• 15/03/1999 MESA DIRETORA - MESA

DESPACHO AS CAE E CO, ONDE PODERA RECEBER EMENDAS
POR UM PERIODO DE OS (CINCO) DIAS UTEIS, APOS SUA
PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS, CABENDO A
ULTIMA (DECISÃO TERMINATIVA). DSF 1603 PAG 5399 A
5401.

• 15/03/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕeS - SSCOM
ENCAMINHADO A CAE.

• 25/03/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
RELATOR SEN NEY SUASSUNA.

• 20/04/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
DEVOLVIDO PELO SENADOR NEY SUASSUNA COM MINUTO DE
RELATÓRIO FAVORÁVEL COM AS EMENDAS N o 01 E 02.

• 29/04/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
AO SENADOR NEY SUASSUNA PARA REEXAME.

• 27/08/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Devolv!do pelQ Senador Ney Suassuana com minuta de
relatório favorável com as emenda~ nO 1e 2 que apresenta. A
matéria está pronta para a pauta ( cópia anexada ao
processado) .

• 20/10/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR FAVORÁVEL
AO PROJETO COM AS EMENDAS 01 E 02-CAE. À CCJ.

• 22/10/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CC]
Matéria aguardando distribuição.

• 19/04/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Distribuído ao Senador Antonio Carlos Valadares, para emitir
relatório.

• 09/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Recebido o Relatório do Senador Antônio Carlos Valadares,
com o voto pela aprovação da matéria. Matéria pronta pauta
na Comissão.

• 17/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CO
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A Comissão aprova o Projeto, por unanimidade em
conformidade com o Relatório do Senador Antônio Carlos
Valadares. Anexei ao processado: a) Parecer da Comissão, às
folhas nO 24 a 27. b) Ofício do Presidente da Comissão ao
Presidente do Senado, comunicando a aprovação da matéria
em decisão terminativa, às folhas nO 33. À SSCLSF.

• 19/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
AO gabinete do Seno José Eduardo Dutra, à pedido.

• 19/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
Devolvido pelo gabinete do Senador José Eduardo Dutra .

• 19/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CO

Junho de 2000
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~PROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A SSCLSF, tendo em vista à aprovação do Projeto, em
17/5/2000.

• 25/05/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ÀCCJ.

• 30/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -
CO '
À SSCLSF.

• 31/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário.

• 31/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura dos Pareceres nOs 550-CAE e 551-CCJ, de 2000,
favoraveis à matéria. Leitura do Ofício nO 53/2000-CO, do
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
comunicando a aprovação da matéria com emendas, em
reunião realizada nesta data. Abertura de prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo
Plenário. À SSCLS.

• 01/06/2000 SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para interposição de recurso: 02 a 08.06.2000.

• 08/06/2000 SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do
prazo de apresentação de recurso.

• 09/06/2000 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
terminativamente pela Comissão de Const., Justiça e
Cidadania. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

• 09/06/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 16:10 hs.

• 09/06/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Atendendo solicitação.

• 12/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revisão do Texto Final (fls. 36 a 39). À SSEXP.

• 13/06/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

• 13/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 40 a 42). À SSEXP.

• 13/06/2000 SUBSECRETA-R-IA-OE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 17:30hs.
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Art. 2l! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 20 de junho de 2000 Senado Federal, 20 de junho de 2000. -
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o
Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1999, cons
tante dos autógrafos em anexo, que "acrescenta
Capítulo ao Título 11 da Lei nl! 8.443, de 16 de julho
de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União), dispondo sobre a comunicação direta de
irregularidades e ilegalidades apuradas no decor
rer dos procedimentos de fiscalização e exame de
contas que tipificam a atuação do Tribunal de Con
tas da União, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior,
Primeiro-Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI NS! 3.271, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS nº 641/99

Institui o Dia Nacional do Inventor, e
dá outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 É instituído o Dia Nacional do Inven
tor, a ser anualmente comemorado em 12 de
novembro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA Db BRASIL

1988

I ••• 11 •••••• 11 •• 11 •••••• 11. 11 •••••••• 11 •••••••••••••• 11.1. ~ •••••••••••••• 11. Ii Ii 11 ••

TrTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAP(TULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11I
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um s6 turno de
discussão e votação, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou
arquivado, se o rejeitar.

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

. .
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SF PLS S41/1999 de 23/11/1999

. Autor

Ementa

SENADOR .- Maria do Carmo Alves (PFL - SE)

Institui: o Dia Nacional do Inventor e dá outras providências.

Observações (FIXA O DIA 12 DE NOVEMBRO COMO O DIA NACIONAL DO
INVENTOR).

Indexação

Despacho
Inicial

Última Ação

Tramitação

CRIAÇÃO, DIA NACIONAL, INVENÇÃO, FIXAÇÃO, DIA, MES,
NOVEMBRO.

SF COMISSÃO DE EDUCAÇÃO -·CE.(Decisão Terminativa)

Data: 31/05/2000 Local: (SF) SGM. - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Texto: Prazo para interposição de recurso: 01 a 07.06.2000.
Encaminhado em 31/05/2000 para (SF) SSCLSF - 5UBSeC.
COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO .

PLS 00641/1999

• 23/11/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 2 ( duas ) folhas numeradas e
rubricadas. À SSCOM.

• 23/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura. À CE, em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após publicado e
distribuído em avulsos. Públicado no DSF, do dia 24/11/99.
Ao PLEG com destino à CE, para decisão terminativa.

• 24/11/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Recebido nesta Comissão em 24 de novembro de 1999.
Aguardando emendas.

• 01/12/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Não foram oferecidas emendas no. prazo regimental.
Aguardando distrlbui~ão. . . _

• 09/12/1999 COMISSAO DE EDUCAÇAO - CE
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
DIstribuído ao Senador Jonas Pinheiro para relatar.

• ti/OS/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
PR.ONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido pelo relator: Senador Jonas Pinheiro, com relatório
devidamente assinado, estando em condições de ser incluído
em pauta.

• 23105/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO· CE
· ·A-Comissão, reunida no dia de hoje, aprova - com onze (li)

votos favoráveis - o presente projeto de autoria da Senadora
Maria dó Carmo Alves,relatado pelo Senador Jonas Pinheiro.
Votaram, contrariamente ao Projeto, os Senhores Senadores
Gerson Camata, Djalma Be'ssa, José Jorge, Hugo Napoleão e
Carlos Wilson.
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\9 25/05/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
À SSCLSF, para as devidas providências.

~ 25/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CE.

Q 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 545/2000-CE, Relator Senador Jonas
Pinheiro, favorável. É lido o Of. nO 12/2000, do Presidente da
CE, comunicando aprovação da matéria em reunião realizada
no dia 23 de maio de 2000. 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, .
Plenario. A SGM.

" 31/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para interposição de recurso: 01 a 07.06.2000.

• 07/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do
prazo de apresentação de recurso.

• 09/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo
quarta-feira, dia 7, sem que tenha sido interposto recurso, no
sentido da apreciação da matéria pelo Plenário Tendo sido
aprovado terminativamente pela Comissão de Educação. À

A 'Camara dos Deputados. A SSEXP.
.. 09/06/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

Recebido neste órgão às 16:10 hs.
• 09/06/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

Atendendo solicitação.
.. 12/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

Procedida a revisão do Texto Final (fls. 10). À SSEXP.
I» 13/06/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
• 13/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 11). À SSEXP.

• 13/06/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 17:3Dhs.
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OHcio nº 1.017 (SF)

Brasília, 20 de junho de 2000

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº 641, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "institui o Dia Nacional do
Inventor e dá outras providências",

Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior, Pri
meiro-Secretário, em exercício.

REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI
Nº 26, DE 2000

(Da Sra. Vanessa Grazziotin e outros)

Requer a instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar
indícios de superfaturamento nas
importações de insumos de linha
humana pela indústria farmacêutica no
Brasil, desde 1995, de irregularidades no
seu controle administrativo e na
aplicação da legislação sobre os preços
de transferência a partir de 1997.

(Publique-se.)
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do § 3º do art. 58

da Constituição Federal e, na forma do art. 35 do Re
gimento Interno, a instituição de Comissão Parlamen
tar de Inquérito, para investigar indícios de superfatu
ramento na importação de insumos da linha humana
pela indústria farmacêutica no Brasil, desde 1995, de
irregularidades no seu controle administrativo e na
aplicação das normas legais que regulam e coibem a
manipulação dos preços de transferência entre em
presas vinculadas, contidas na Lei nº 9.430/96, na
Portaria MF. nº95/97 e na IN-SRF. nº 38/97, a partir de
1997.

Justificação

Informações colhidas pela CPI dos Medicamen
tos, inclusive em depoimento do Sr. Everardo Maciel,
Secretário da Receita Federal, indicam que cerca de
90% das importações da indústria farmacêutica do
Brasil, nos últimos anos, foram realizadas com em
presas vinculadas.

Nas investigações realizadas, a CPI dos Medi
camentos constatou também, a existência de fortes
indícios de superfaturamento nas importações de in
sumos, praticadas por laboratórios multinacionais,
com suas matrizes e empresas vinculadas. Foram en
contradas diferenças, entre laboratórios, de até
5.000%, no preço FOB.lKg. de vários princípios ativos
(anexo 1), que contribuíram significativamente para o
aumento dos preços dos medicamentos no Brasil,
nos últimos anos.

Um exemplo gritante foi o do insumo Captopril,
importado em 1996, pelo Laboratório Bristol, num to
tal de US$35 milhões, ao preço FOB.lKg. de
US$4.500, enquanto a média do preço pago pelos
demais importadores foi de LJS$170, significando
isso, que a empresa transferiu para a sua matriz,
aproximadamente US$33 milhões no ano, não pa
gando sobre esse valor, Imposto de Renda e a Contri
buição Social sobre o Lucro Líqüido, inflando os seus
custos de produção, e, justificando o seu repasse
para o preço final do medicamento Capoten, no vare
jo.

Da análise dos documentos enviados à CPI dos
Medicamentos, a partir da quebra do sigilo fiscal de
alguns laboratórios multinacionals, constatou-se que
os ajustes nos preços de transferência, informados na
DIRPJ - Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica de 1997 e 1998, não correspondem aos cus
tos adicionais, em função do elevado custo das im
portações de insumos, feitas diretamente de suas
matrizes ou outras empresas vinculadas no exterior.

Chama atenção o fato de alguns laboratórios
multinacionais, sobre os quais existem fortes indícios
de elevada importação superfaturada de insumos, em
1997, não terem declarado ajustes nos preços de
transferência correspondentes ao período (anexo 2).
Por exemplo, a empresa Glaxo Wellcome, somente
na importação dos princípios ativos Aciclovir e Raniti
dina, que representam apenas 4% do total das suas
importações vinculadas, teve um custo adicional de
cerca de US$3 milhões, nas compras de insumos,
comparando-se aos preços praticados por outros
laboratórios. A empresa Hoescht obteve um custo adi
cional, respectivamente de US$1.679.640 e US$5.184.186, na
compra dos insumos Furosemida e Dipirona. A em
presa Schering Piough, só na importação da Nimesu
lida, obteve custo adicional de US$684.709.

Até mesmo as empresas que declararam ajus
tes dos preços de transferência à SRF., ao nosso ver,
vêm registrando valores muito inferiores aos que de
veriam ser (anexo 3). Como exemplo, citamos os ca
sos das empresas Merck Sharp e Astra Química. A
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Merck, que em 1997, fez um ajuste inferior a US$4 mi- ladas, limitando a transferência indireta de lucros
Ihões, somente na importação do princípio ativo Ma- para o exterior e superfaturamento através da mani-
leato de Enalapril, pagou a sua matriz um custo adici- pulação dos preços de transferência, tais fatos indi-
onal de US$13.582.489. A empresa Astra, teve um cam possíveis irregularidades no setor, a precarieda-
custo adicional de US$7.632.734 na importação do de, e insuficiência na aplicação da Lei nº 9.4~~/96,
insumo Atenolol alem da falta de controle da remessa de divisas,

. transferência de renda e da evasão fiscal.
.Co.nsiderando, que a legislação em v~gor (anexo Impõe-se por conseguinte, completa investiga-

4), dls~oe sobre os preços a serem prat~ca.dos nas ção, justificando-se plenamente a criação de uma Co-
operaçoes de compra e venda de bens e direitos, efe- missão Parlamentar de Inquérito, respaldada pelas
tuadas por pessoa física ou jurídica residente ou do- assinaturas que acompanham esta proposição.
miciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica resi- Sala das Sessões, 20 junho de 2000.
dente ou domiciliada no exterior, consideradas vincu- Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB.lAM.

Anexo-OI
GABINETE DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN

PC do RIAM

DIFERENÇA DE PREÇOS CONSTATADO NA IMPORTAÇÃO DE
40 PRODUTOS DE MATÉRIAS PRIMAS FARMACÊUTICAS

NR. INSUMO TEC LABORAroRIOS DIFER
ORD ENCA
1. HEPARINA 11% ROCHE x BIOQUlMICA 5202%

2. OMEPRAZOL 5% LABOR. AMERICANO x IMPORlEX 3.462%

3. ATENOLOL 17% ASTRAZENECA x GALENA 3.437%

4. NIMESULIDA SCHERING x UNIÃo QUíMICA 3.021%

5. ACICLOVIR 5% GLAXO x NEOQUíMICA 2.501%

6. ENALAPRIL, MALEATO S% MERCK x TEUTO 2.368%

7 CUMARlNA ROCHExlFF 1.843%

8. FUROSEMIDA 17% HOESCHI' x CIEL 1.636%

9. PIROXICAN IS% FARMALAB e MONSANTO x TElITO 1.621%

la. AMBROXOL, CLORIDRATO 5% BOHERINGER x NEO QU1MlCA 1.262%

11. DICLOFENACO POTASSICO 17% HIPOLABOR x CIEL 1.186%

12. RANITlDINA S% GLAXO x SANVAL 1.1S5%

13. DICLOFENACO SODICO 17% ACHExTEUTO 996%

14. GENTAMICINA, SULFATO 17% SCHERING" EMS 893%

15 IVERMECTINA S% SCHERlNG x IRFA 781%

16. BROMAZEPAM 15% ROCHEx DEG 672%

17. MEBENDAZOL 17% JANSSEN CILAG x PURlFARMA 630%

18. CETOCONAZOL S% ACHE c:; STlEFEL x LUPER 499%

19. NIFEDIPINA 17% SINTOFARMA x CAS 489%

20. MICONAZOL, NITRATO 17% JANSEN " TElITO 439%

21. METOCLOPRAMlDA 17% LABOR. AMERICANO x FURP 327%

22. PROPANOLOL 15% ASTRAZENECA" eAS 305%

23. VERAPAMIL S% KNOL x PURlFARMA 273%

24. CLARITROMICINA ACHE x PURlFARMA 262%
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ANEXO-2 1

DIFERENÇA NO PREÇO DAS IMPORTAÇÕES DE MATÉRIAS PRIMAS FARMACÊUTICAS

PRINCÍPIO ATIVO = ACICLOVIR
NOME FANTASIA = ZOVIRAX (GLAXO WELCOME)

199 7 1 998 1 999
IMPORTADOR

USS/Kg USS/FOB Kg USSIKg USS/FOB Kg USS/Kg USSIFOB Kg

GLAXOWELC. 2.111,48 2.801.929 1.327 1.289,39 3.873.084 2.983 2.191,54 2.533.423 1.156

GALENA 143,65 2.873 20 134,43 9.410,00 70 96,82 36.790 380

MEDLEY 168,08 112.611 670 129,78 129.978 200 149,00 44.700 300

NEOQVIMICA 155,00 15.500 100 - - - 84,24 77.923 925

TEVTO - - - 113.06 28.492 252 84,81 106.010 1.250

Fonte: Tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Página: 236

Obs Difet'ell9~ de preço em 1999 (USS/Kg) - OLAXU x NEOQlJÍMINA c 2.501% 1997: Média aritmética (nlo vinculados) = USS tS4,39/Kg
Diren:nÇB dep~o em 1999 (US$IKg) - OLAXo x MEDLEY = 1.371% USS 154,39 X 1.327 Kg == USS 204.869
DirCl'Cl1\lB dap~o em 1999 (USS/Kg) • GALENA x NEOQuiMICA = 15% VSS 2.801.929 - USS 204.869 =VSS 2.597.060
Diferença dep~o em 1999 (US$1Kg) -

i
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Anexo-02 2 I

DIFERENÇA NO PREÇO DAS IMPORTAÇÕES DE MATÉRIAS PRIMAS FARMACÊUTICAS

PRINCipIO ATIVO = RANITIDINA
NOME FANTASIA = ANTAK(GLAXOWELCOME) e LABEL (ASTA)

199 7 199 8 1 999
IMPORTADOR

USS/Kg USSIFOB Kg USS/Kg USSIFOB Kg USS/Kg USSIFOB Kg

GLAXOWELC. 370,07 589.522 1.593 302,77 2.063.967 6.617 284,70 5.110.721 17.951

TEUTO 36,00 14.400 400 31,86 54.165 1.700 21,24 70.094 I~3.300 I~
I

NEOQUIMICA 23,83 39.326 1.650 :
,

I

KNOLL 75,65 3.026 40 45,07 676 15 44,00 880 20 I
I

I

UCIFARMA 37,23 28.850 775 36,33 27.250 750 31,20 15.600 500 !
I

43.086
.

SANVAL 36,50 36.500 1.000 33,76 50.637 1.500 22,68 1.900 i
;:
(

Fonte: Tabela do Ministério do Desenvolvimento, btdústria e Comércio Exterior.Página: 207

Obs Diferença de: PTl:90 elll 1999lUSSIKS) - OLAXO x UCIFARMA =812% 1997: Média aritmética(não vinculados) =USS 46,35 Kg
DiferCIIÇll de prq:o mn 1999 (USS/Kg) - OI..AXO x SANVAL =1.155% US$ 46,35 X 1.593 Kg =USS 73,835,55
Diferença de prq:o eIII 1999 (US$JKg) - UIFARMA x SANVAL =37,57% USS 589.512 - USS 73.835,55 =USS 515.686,46

Gabinete da Deputada Federal
Vanessa Grazziotin
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Anexo-02 3

DIFERENÇA NO PREÇO DAS IMPORTAÇÕES DE MATÉRIAS PRIMAS FARMACÊUTICAS

PRINCipIO ATIVO = FUROSEMIDA
NOME FANTASIA = LASIX (BOEHRINGER)

1 997 1 998 J 999
IMPORTADOR

USS/Kg USSIFOB Kg USS/Kg USSIFOB Kg USSlKg USSIFOB Kg

nOESCHT 600,00 1.800.000 3.000 600,00 2.220.000 3.700 600,00 2.520.014 4.200

TEUTO - - - 52,10 31.261 600 42,50 61.625 1.450

CIEL 40,00 - 500 - - - 34,56 93.325 2.700
~.

NEOQUIMICA - - - - - - 41,74 36.519 875

EUROFARMA 40,24 2.012 50 48,00 2.880 60 48,00 1.920 40

Fonte: Tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Página: 265

Uhs DifemlÇ8 de preço em 1999 (USSlKg) - HOESCHT li; TEUTO = 1.312% 1997 : Média aritmética (nlo vinculados) =USS 40,12 JKg
Diferença de preçocm 1999 (IISSlKs>' JIOESCH'f li cmL = 1.636% USS 40,12 X 3.000 Kg = USS 120.360
l>ifcrcuçB do P/'090 em 1999 (USSJKg)· HOESCHT x NEOQutMICA = \.337% USS 1.800.000 - USS 110.360 =USS 1.679.640
Diferença de 1'/'09° em 1999 (USSIKg) • TEUTo x ClEL = 23%

I

i

Gabinete da Deputada Federal I,
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Anexo-02 4
I

DIFERENÇA' NO PREÇO DAS IMPORTAÇÕES DE MATÉRIAS PRIMAS FARMACtUTICAS

PRINCipIO ATIVO =DIPIRONA
NOME FANTASIA = NOVALGINA-(HOECHST-HMR)

199 7 199 8 1 999 I
~

IMPORTADOR :
USS/Kg USSIFOB Kg USSlKg USS/FOB Kg USS/Kg USS/FOB Kg I

(

~

HOECHST - HMR 19,00 7.600.186 400.000 16,51 4.953.188 300.023 16,00 8.000.415 500.000 !
·

TEUTO 6,25 168.750 27.000 6,01 216.405 36.000 5,07 347.051 68.500 !
i

KNOLL 6,56 541.413 82.500 5,91 690.930 117.000 5,12 552.448 108.000 t
(

I.lOÓ.67J
c

CIEL 5,30 333.973 63.395 5,56 1.086.220 195.500 6,29 175.000 ~

c·,
Fonte: Tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Página: 323 ·~

(. ~

Ohs Diferença de preço em 1999 (US$/Kg) - HOECHST - HMR X CIEL =154% 1997: Média aritmética (010 vinculados) =USS 6,041Kg
DiferençB de preço em 1999 (US$IKg) - HOECHST - HMR X TEUTO =216% USS 6,04 X 400.000 Kg =2.416.000
DiferençD de preço em 1999 {US$IKg) - CIEL X TEUTo =24% USS 7.600.186 - USS 2.416.000 = USS 5. 184.186

Gabinete da Deputada Federal
Vanessa Grazziatin- ..
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Anello-0Z 5

DIFERENÇA NO PREÇO DAS IMPORTAÇÔES DE MATÉRIAS PRI~S ~ARMAd;'UTICAS

PRINCiPIO ATIVO = NlMESULlDA
NOME FANTASIA = NJSULID (ASTA MÉDICA) e SCAFLAN (SCHERlNG PWUGR)

-

.' 199 7 1 998 1 999
IMPORTADOR

USS/Kg USSIFOB Kg USS/Kg USSIFOB Kg USS/Kg USS/FOB Kg

ASTAMEDICA 885,95 3.065.400 3.460 867,89 3.854.440 4.440 859,50 2.303.460 2.680

SCHERING PLO. 891,16 784.219 880 888.51 1.137.290 1.280 888,63 941.948 1.060

KNOLL 187,17 9.920 53 150,00 3.750 25 122,50 24.500 200

GALENA 94,20 3.297 35 57,29 7.161 125 35,59 30.250 850

UNlAO QUtMIC 121,81 28.750 236 43,62 23.989 550 28,47 12.812 450

SÀNVAL 136,00 6.800 50 59,50 5.950 100 30,33 4.550 - - 150
I

EMS 80,00 4.800 60 74,34 48.320 650 34,29 24.000 700

PURIFARMA 59,30 2.965 50 39,00 5.850 150 19,60 20.579 1.050

Fonte: Tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior .Página: 268

flbs. Diferença de pR90 em 1999 (U8SIKt> • SCHERJN 11 UNIÃo QutMlCA ,. 3.011% 1997: Média aritmética (nlo vinculados) = USS Ill,08Jkg
DifCfell9ll de preço em 1999 (USSlKa) • scHERlNeJ 11 sANVAI." 2.83O'K USS UJ,08 X 880 Kg := IJSS 99.510
DiI"em1çI de pte90 em 1999 (US$IK@> • sANVAL 11 UNIÀO QUlMtcA '" 6Sl USS 784.219- USS 995,10 = USS 684.709 .

I
. I

I

Gabinete da Deputada Federal i
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Anexo-03 t

DIFERENÇA NO PREÇO DAS IMPORTAÇÕES DE MATÉRIAS PRIMAS FARMACÊUTICAS

PRINCipIO ATIVO = MALEATO DE ENALAPRlL
NOME FANTASIA = RENITEC (MERCK SHARP)

1 997 1 998 1 999
IMPORTADOR I

USSIKg USSIFOB Kg USS/Kg USS/FOB USS/Kg
I

Kg USS/FOB Kg ,·I
(

MERCK • Fann. 7.900,00 3.752.500 475 7.900,00 15.010.000 1.900 !,

MERCK-Farm.Vet 7.900 14.417.500 1.825 7.278,06 8.690.000 1.194 !
:
t

TEVTa 433,41 78.880 182 386,89 177.970 460 320,06 692.936 2.165 !
t

BIOLAB 399,38 63.900 160 333,42 158.373 475 ~
t

SANVAL 481,67 43.350 90 429,55 47.250 110 350,00 52.500 150 t
c··t

Fonte: Tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.Página: 245
,
c

Obs. Dlferenôu de (lIll9O em 1999 (US$JKg) - MERCK x muro= 2.368% 1997: Média aritmética (Dio vinculados) =USS 457,54 kg
Diferença de preço em 1999 (t/SSIKg) - TEUTO x BIOLAa '" 4.1% USS 457,54 X 1••815 = USS 835.011

USS 14.417.500 - 835.0lt = USS 13.581.489

Gabinete da Deputada Federal
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Anexo-03 :1

DIFERENÇA NO PREÇO DAS IMPORTAÇÕES DE MATÉRIAS PRIMAS FARMActUTICAS

PRINCÍPIO A~IVO= ATENOLOL
NOME FANTASIA = ATENOL (ZENECA)

1 997 1 998 1 999
IMPORTADOR .

USSlKg USS/FOB Kg USS/Kg USS/FOB Kg USS/Kg USSIFOB Kg

ASTRAZENECA 899,79 8.032.425 8.927 898,79 10.378.359 11.547 899,99 9.576.801 10.641

NEOQUIMICA 45,95 9.189 200 30,38 31.899 1.050

DEG 44,37 12.645 285 27,34 5.467 200

BIOSINTETICA 360,75 631.315 1.750 357,05 874.776 2.450 305,57 1.038.921 3.400

GALENA 44,00 4.400 100 41,88 5.235 125 25,44 26.708 1.050

Fonte: Tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria ~ Comércio Exterior.Página: 180

Obs. Diferençá depreço em 1999 (USS/Kg) - AS1RAZENACA x GALENA = 3.437% 1997: Média aritmética (nio vinculados) = USS 44,77 Kg
DifcrcnÇll de pRÇO em 1999 (USSlKg) - ASTRAZENECA x B10SINIÉTICA =194% USS 44,77 X 8.927 Kg = US$ 369.692
DifercnçB de pnlÇO em 1999 (USSlKg) - DEG x GALENA = 7,41% . USS 8:032.425 - US$ 399.692 = US$ 7.632.734

Gabinete da Depu~a~aFederal
Vanessa Grazziotin
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Seção V - Preços de Transferência

Parte ]'

Excerto da Lei n° 9.430.
de 27.12.96, ODU-1 30.12.96

Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o processo administrativo

de consulta e dá outras pmvidêllcias.
o

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 1>-
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguime Lei: 5

~
n
>'

Capítulo I - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURíDICA I~
.............................................................................................·· ··· ·8

~

o

~o
~

ArL18. Os custos, despesas eencargos relativos a bens, serviços edireitos, constanles
dos documentos de importaçãoou de aquisição, nas operaçõesefetuadas com pessoa vinculada,
somente serão dedulfveis na detenninação do lucro real alé o valor que nãlt exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:

I - Método dos Preços Jndependemes Comparados-Pie: definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos OU similares, apurados no mercado
brasileiro ou de outros pafses em operações de compra e venda, em condições de pagamento
semelhanrcs;

• Apuração dos Custos/Preços "" 50

• Juros de Contratos Não Registrados
Pagamentos de Enc:argo~ 51
Juro~ Rec:ebido~ 51

• Pessoas Residentes em Paises
com Tributação Favorecida
CtlUCeilo SI
Exemplos 51

• Exportações - Conquista de Novos Mercados 51

• Comprovação dos Preços Praticados em
Exportações para Pessoas Vinculadas 52

• Países com Tributação Favorecida 53

• Desenvolvimento da Legislação Mundial
Paí~c:.~ com legislação de preços de Iransrerência.

em vigur a partir de 1997 54
Paí~es nll América Latina que e~lão con~ider.JJ1du

legi~lução de prcÇ(t~ de transferência 54

• Nível Mundial de Rigor na Fiscalização S4

~o
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N
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Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior
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§ 9" O disposto neste artigo nio se aplica aos casos de royalties e assistênCIa técmca" (ll

clenúfica, administrativa ou assemelhada, os quais pennanecem subordinados às condiçõe~ de g
dedutibiltdade constantes da legislaçio vigente o

s;'
Õ'
~r
N
-.J

Ar!. 19. A~ receitas aufendas na~ operações cfetuadas com pessoa vIRculada ficam
SUJeita:, a arbltramenln quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, na~

exportações efetuadas durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do Imposto
de renl la. fnr IR fcnor a 90% (novcnta por centu) do preço médio rraucadu na venda dos mesmos
bens, !>Crvlçu\ uu dIreitos, no mercado brasileiro, durante o mesmo período, em eundll;ões de
pagamento semelhantes

§ I°Caso a pessoa Jurídica não efetue operações de venda no mercadll inlerno, a 9
dctermmação dll~ preços médiOS a que se refere o capul será efetuada com dados de oulras ~'

empresas que prallquem a venda de bens, serviçoS ou direltns, idênticos ou similares, no mercado Õ

~~ ~

n
;t»
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~
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§ 2" Para efeito de comparação, o preço de venda
I -no mercado brnsllelro, deverá ser considerado líquido~ descontos IRCOIKhcllmals

concedido,. do Imposto sobre a circulação de mercadona~ e serviços. do Imposlo sobre o;erviços
e das contnoolçõcs para a segundade SOCial-COFINS e para o PISIPASEP,

11 - nas exportações, será tomado pelo valor depoiS de dimmuído do~ cncargo~ de
Crete e seguro, cUIO ônus lenha sido da empre~a exportadora

§ 3° Ven ficado que o preço de venda nas exportações é mfenor ao 11 mne de que Irata
este artlgu, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas lomalldo-sc por base o
valor apurado ~gundo um dos segumtes métodos-

1 - Método do Preço de Venda nas Exportações-PVfo:x . defimdo como a média
antmétlca dos preços de venda nas exportações efetuadas pela própria empresa, para outros
clientes, ou por oUlra exportadora nacional de hens, serviços ou direitos, idênticos ou Similares,
durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda e em condIções

de pagamento semelhantes,
11- Método do Preço de Venda por Atacado no País de Desllno, Dimmuídu do Lucro

-I)VA definido como a média aritmética dos preços de venda de hens, Idênticos ou ~Imilare~,

praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições de pagamento semelhanles, I-J
diminuídos dos lributos incluídos no preço, cobrados no referido pais, e de margem de lucro de ~

15% (qumze por cenlo) sobre o preço de venda no atacado;

§ 4° Na hIpótese de utilização de mais de um método, será con~lderado dedutlvel o
maIOr valor apurado, observado o disposto no parágrafo sub~qllente

li 1° As médias anrméticas dus preços de que trdtam os mclsos I e 11 c n custo médiO
de produção de que trata o mciso 111 serão calculados considerando os preço., pmticados e os
custos incorridos durante tudo o período de apuração da base de cálculo do Imposto de renda a
que se referirem os custos, de~pe~as ou encargos

§ 2° Para efeito do disposto no InciSO I, somente serão conSideradas as nperações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculado~

11- Método do Preço de Revenda menos Lucro-PRI,: definido como a média aritmética

dos preços de revenda dos bens ou direItos. diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos:
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;

c) das comissões e corretagens pagas:
d) de margem de lucro de 20% (vinte por eenlo), calculada sobre o preço de revenda;
111 - Método do Custo Produção mats Lucm-CPL. defimdo como o custo médIO de

produção de bens, serviços ou direitos, Idênllcos ou ~Imllares, no país onde tiverem SIdo
originanamente produzidos, acrescido dos Impostos e taus cobradus pelo refendo país na
exportação e de margcm de lucro dc 20% (vinte por cento), calculada MII>re 11 cu,ro apuradn

§ ]0 Para efeito do disposto no mClso 11, sumente serão con\lderado~ os preços
praticados pela empre~a com compradores não vmculado~

~ 5° Se os valore~ apurados segundo os métodos menCIOnados ne~te artigo forem
supenores ao de aquiSIção, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica
limitada ao montante deste últImo

§6° Integram o custo, pard efeito de dedutlblhdade, o valor do frete e do seguro, cUJo
ônus tenha sido do Importador e os tnbuto~ IOcldentes na importação

§ 1° A parcela dos custos que exceder ao valor delerrmnado de conformidade com
e~te artigo deverá ser adicionada ao lucro líqUido, para detennmação do lucro fedi

12

§ 8°Adeduliblhdade do~ encargos de depreciação ou amortização do~ bens e direitos
fica limitada, em cada período de apuração, ao montanle calculado com base no preço
detemlinado na forma deste artigo
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Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverilo ser Il'
apurados com base em: ~...

I - publicaçõe.~ ou relatórios oficiais do governo do pais do comprador ou vendedor '"
ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver acordo ~

para evitar a bitributação ou para intercllmbio de informações;
. 11 - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de not6rio conhecimento técnico

ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas pesquisadas e
a margem cncontrada, bem como identifiquem, por empresa, os_dados coletados e trabalhados.

111 - Método do Preço de Venda a Varejo no Pais de Destino, Diminuído do Lucm
I'VV: definido como a média aritmética dos preços de venda de, bens, idênticos ou similares,
prulicados no mercado varejista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes,
diminuldos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, ede margem de lucro de
3(J'J!, (lrinta por cenlo) sobre o preço de venda no varejoi

IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro-Ct\I':
definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços
ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos econtril}uiçõescobrados no Brasil ede margem
de lucR! de 15% (quinze por cento) sobre a soma dos custos mais impostos e contribuiçõe.~.

Apuração dos Preços Médios ...,
n...

Juros

§ 3° As publicações técnicas. as pesquisas e os relatórios a que se refere este artigu
poderão ser desqualificados mediante ato do Secretárioda Receita Federal, quandoconsiderados
inidôneos ou inconsistentes.

§ 2° Admitir-se-ão margens de lucro diver..as da.~ estabelecidas nos arts. 18 e 19,
desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações. pesquisas ou relatórios
elaboradm de conformidade com o dispusto neste artigo.

Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrenles de
contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis pard fins de
determinaçüo do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado com ha.~e na taxn
Ubnr, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses,
acrescida de 3% (três por cento) anuais a titulo de spread, proporeionalizados em função do
período a que se referirem os juros.

§ 10 As publicações, as pesquisas e os relatórios oliciais a que se refere este lIrtigll
somente semo admitidos como prova se houverem sido realizados com observânciade métodos .
de avaliação internacionalmente adotados e se referirem u período cuntemporâneo cnm o de -I?!
apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa brd.~i1eira. ~.

O

~
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§ 4° As lDédia.~ aritméticas de que trata o panígr.lfo anteriur serão calculadas em
relação ao período de apuração da respectiva base-de cálculo do imposto de renda da empresa
brasileira.

Art.20. Em circunstâncias especiais. oMinistro de Estado da Fazenda poderá alterar
os percentuais de que tratam 05 arts. 18 e 19. capuI, e incisos 11,111 e IV de seu § 3°.

§ 5° Na hipótese de utilização de mais de um método. será considerddo o menor dos
valores ôlpurlldos, observado o disposto no parágrafo subseqüente.

§ 8" Para efeito do disposto no § 3°, somente semo consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradures e vendedores não vinculados.

§ 6° Se o valur apurado segundo os métudos mencionados no § 30 fur inferior aos
prcçll~ de venda constantes dos documentos de exportação. prevalecerá o montante da receita
reconhecida Confomle ns referidos dncumentos.

§ 7° Aparcela das receitas, apurada segundo odisposto neste artigo, que exceder ao
valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro Ilquido, para
determinação do lucro real, bem corno ser computada na determinação do lucro presumido e
do luero arbitrado.

§ 10 No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoajuódica mutuante, domiciliada
no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente àoperação, no mínimo o
valor apurado segundo o disposto neste artigo.

§
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~ 2" Para etello do limite a que M: refere este artigo. I" Jurm \cr:io ullclllado\ 1lI1ll
h:l\C no valor d.lohngação ou do direito. eKpres~o na moeda ohJeln dn wnlr.Ilo e cnnvcf1IlJ:1
em rcal' pcla taxa de câmhin. divulgadd peln U;mCll Cenlrdl do B.... \II. p.lra.I d.lld UH Imllo
fj'loIl dn ~álculo dm Jum\

~ 3° O v..lor do\ enCJrgos que exceder o limite referido no I 11,,111 Ca dllerença de

receita apurada na forma do parágrafo antenor serão ad,c'onado~ à ba,e tle cálculo do IlJIpll\/n
de renda deVIdo pcla empresa !lo IlrJ\lI. indu\lvc alllutrll prC\UlllldllOIl .lIhllr"do

q 4" No\ CJMl~ de cunlrato\ regl~trado\ nol:lancn Celllr,,1 dolkl"I. ,eldo.,dlllllltlo\

11\ ium~ delennin:ldll\ com base lia laxa regi\trad..

Pc~s(m Vinrulad:1 - COllfeito

Arl. 23. P.lr.l clell" Ih" ,11 h IR.I 22. "',,, u'lI\lllcrad.1 VIIIlIII.III., .111<:\\11.1 Jllrídll:l
dOIlIlUh.ld.llIO Or.".1

I - .1 lIIalrlL de't.l. qu.llldo dOlllluhada 110 exlenor.
11 - .1 \11:1 nh.11 011 \ucur~al. dOllllulmd.. no e~tennr.

111- a pcs\(.a fí"C.IOU luríd,cd. re"Jcllle ou domiclhddJ no exlcnor. lUJ" part'clpJçãu
'ociel.ína 110 seu capllal \ocl ..1a caraclen7e como ~lIa conlrolddor.. 011 ,ohg..d... n.. flllm..
definld.1 no\ §§ I" e 2° do .Irt 2·B d.. Lei n° 6 4114'. de 15 1276.

IV - a pewla Jurídica lIollllclllad" no e~lenor que ~ep c"r.lllcr 1/.111.. cumll 'UJ
mnlml.ld.1 011 cllllg"d.l. tI.\ fOrln.1 delilllda til" ~~ \0 c 2" du 0111 241 ,la l.c. tio 641l4'. de
151276

v-a pe\\oajurídlca dOllllllhada no exlenor, quando e\la e.1 eIllPrc\.. ullIllIlIhalla no
Bm.'11 e\lIverem soh controle <;(lClelánll ou admim~lrativo comum ou lju.lI1do pelo lIlel1O' 10%
(dcz por cento) do capllal soCial de callJ lima pertell<:er a \lma mesma pe\\llol fí~IC" nu jurídllJ,

VI - a PCW)" fí\lca 011 Jurídica. re~idenle 011 dornlclhada nn e~(enor. que. em conjunto
ll'lll J IlCwla jurídlL:ll/nnlllllr.ldJ nu Rm\ll. IIver /ldrllupaçJo.'Ol.lcl1Ín,1 no 1.lplla! ,oudl de
ulIla /ereelra pe\SOO JurídICa, COJoI \011101 ;l~ caraclerll.em l(lmO cnnlJoladnl;l' 011 ~·ohg.lda\ dc,la.

11.11"'11l.l dclimd.1 n", ~~ '" e 2° dn .Ir! 24-' da lei n° (, 4114'. de I) 12 7ft.

1-11 n"6.404, dI! 15.12.76:
I);tpiit! mbre m !>llCll!dadet por AçÕl!t

Capítlllo XX· S{JCltJadts Coligado<, Conlroladoras t ('onlroladas
Sl!flill I-/nformafõts 110 Relatório da Admmístrafão

"Art. 24J. () H'/a/mw (IIIIUI/,I" (u/""nI\II1I\,10 tlt'"f' r"'fI( Ulnar (1\ 111' ( \lIIm "'0\ da (OllJfJClO"'"

CIII \fII u'dodc'\ (ollf:((dtl\ " I oll1ndat!o{ c' 11I( /I( {(/fim (1\ mOlhliu/( iit" I~ OJJltilH ,hollJo, " ,''''lI 1( JIJ

16

VII· a pt·WI.l fí~Jca ou Jurídica, re\ldeme ou domiciliada no exteriur. que Sl;Jd Mia
a~~ociad ... n:l lorma de con~órclll 011 ulIldomínio. tnnlonllc dcfilmlo na legi~l:w.in hrJMlrira.

em qualquer cmprcendlmcnto;
VIII - a pe~soa física Te\ldenle no exlerim que for Jl'Ircnlc ou afim ;llé 11 terceIro

gr.lu. cônjuge ou wmpanhelro de qualquer de seus direlllre\ ou de seu ~tÍcio nu ai illllJ\/a

contmlador cm particIpação direta ou mdireta;
IX - a pes\oa ff~lca ou jurídica. residente ou domiciliada no elttenor, que goze de

exclu\ivldadc. cumo \Cu agente, distribuidor ou conce~~i()nário, para a compra c venda de

bens. M:rviço\ ou direitos,
X-a pe~\oa flMca ou Jurídica. re~lden(e ou donll(:J1l:lda IKJ exterrur em rcldÇãu àqual

" pessoa jurídlla dumlclliada no BraSIl goze de exclusivuJmJe, cumo agente. dl\tnbuidora ou
conce~~io,,;írJa. pam a cmnprd e vend:1 de hen~, serviçn\ ou Ihrelln~

Países (:0111 T..ihllf:I~'iio "':n'or('rid~1

Arl. 24. A\ d"Jll)\I\iie\ rclallVa\ a preço" 1I,,/<l~ e la~;" lk jUrtl,. COll\l,lIJ1c\ t10~

ar1\ 11101 22.•lplkaIlHe. lam/lém, ã, opcmçjic~cfelll:,d:l\ Jll.r PC~\II" n~ila ou jurídlc.1 rC\ltlenle
011 dOllliclhad.1 no Br"MI. com '1l1al'luer pe~~oa IíMGIOII jurídica. ainda qlle não vlllculada.
reMdenle ou dlllllluhadd em pdís que não lribule a renda ou que a lrihule a alíquota lIIáxlllla
mfenor a 20% (vllllc Jll)r cento).

~ I" Pam efetlo do dJ~po~to na parte final ueMe artigo. será considerada a legl\lação
tnbutárw dll refendo país, aplicável às pessoas fí~lcas oU às pessoas jurldlca~. conforme a
nalureza do ente Clllll o qual houver \ido prallcad.. a operação

§ 2° No c.I\o ue pessoa fí~lla reSidente no [lra\ll
/ - o valor apurado segundo o~ método~ de que lr"la o art 18 será con~lderado cmno

cu~lo de i1qll1\1ção para efeito de apurJção de ganho de capital na alienação do bem ou direI/O;
11 - o preço relallvo ao hem ou direi/O alienado, para efeito de apuração de ganho de

lJpllal. \C1.i n .llImauo de lllllfonnidade com o d1\/1'1'10 110 ali 19.

§ I" !>ti" ,IJI,!:ad,,, af ft}{ 'l!datll!lqul/lltlolIlIlIl/J<lI111 'I"', ((1/11 I~ 1<1,,< "or "'1/10) 1111 ""111. ,/"

'"1"1"1 da OI/Ira. II!In '1JIlImlá-la
.~ 1" C"//f,Jao-SI! colIl",llldll I' IIH le.I,,,I,, 11(/ qual (/ ,oll/mlaJ"ra, d,relllmtn/t 1111 'Itrlll'tl ti..

""'mllll/I/ml,,,/OI. é /1111/lIr dI! d;rr;lo! de fÓf 10 qlle Iht //\ fe!:u",,". dI! mcx1l' penllllll"II/I'. pI'ef"",d"'lim lU

/II,t ,/eltbi'rtll ,;,'1 IIH //IH eo poder dr e/efl,t'r a I/fa/llrll/ dlll 1"lm/ll,s/mdlJlt'f

§ J-A, om/J(mluo aberta t/wlIlgattÍ lI' "!fi,rlllll$ii{''i (1(/1( IOIIl/H. ,ohre , ol'1:tldfl\ t' f ""tloladll\

qlll' /tl/r/ll 1'''~II11l1l'l'IlICO/ll/\ fÔ" dI! VIIII"." M"/>I/llírr"l ..

17

....
~

50
o

~
N
o
oo

o
;;
C!
O

~
n>.
3:
>s:
O
O
IJJ

O
tTl

~...,
>
O
O
IJJ

;;l

~
~
~.

N
---J

l..l
-10.
-10.

---J



~

~
00

Parte 2

Portaria MF n° 95,
de 30.04.91, ODU-1 02.05.97
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IR - será considerado como rendimenro lribulável o preço dos serviços preslados
apurado de confonnidade com odisposto no lIIt. )9;·

IV - serão considerados como rendimCQ\o lribuláve) os juros detenninados de
conrormidade com o art. 22.

o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no 'ISO tle .flla.f

atribuições, e tendo em vi.fla o di.f/JOSlfl 110 art. 20 da Lei "" 9.43lJ,
de 27 de dezembro de 1996, resolve:

ArL ." A~ allenlçôes de pcn:cntuais de que Imtam o art. 18,11 e 111 e uurt. 19, ('''1''''. e
incisos li, 111 e IV de seu § )°,10005 da Lei n° 9.430, de 1996, serio ereluuda.~ em caráter geral,
setorial ou especClico, de orreio ou em atendimento a solicitação de entidade de classe
reprcsenluliva de selor da economia, em relação aos bcn.~, serviços ou direitos objeto de

0PClllÇões par parte das empresas representada.,. ou, aindlt, em atendimenlo a solicilação da
própria empresa interessada

Capítulo 1/ - CONTRIBUIÇÃO S9CIAL
SOBRE OLUCRO LIQUIDO

Seção I - Apuração da Base de Cálculo e Pagamento

Normas Aplicáveis

ArL 28. Aplicam-se à apuração da bllSC de dlculo e ao pagamento da Cunlribuição
Social sobre o I.llcro Líquido as normas da legislação vigenle e as cOlTespomlenles aos arts. 1°
a3°,5°a 14, 17 a 24,26. 5Se71,desta Lei.

Dispõe sobre as margells de fllcm a serem aplicadas I/a
determinação de preço.f a serem utilizado.f como parâmetro lUlS operações
de compra e venda de bens, serviços e direitos, efetuadas por pe.fsoa fisica sa

ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil. com peuoaf{sicfl ()U S:;'
jurídica vim:ulada, domiciliada ,w exterior. Õ

~
(j>,

~
:I>
tl
O
V)

~
:I>
tl
O
V)

Art. 2·ASecretariada Receita Federallica incumbidada anlÍÜse dos pleitos de alteração
de percenlual. devendo, paracada caso, apl'Cllenlar proposlade solução ao Ministro da Fazenda.

§ IU A proposta de solução, se denegatória, será exarada em despacho, formalizado 110

próprio processode solicitação;se concessória, será formalizadapor meiode POltaria Minillterial,
a ser publicada, em Seu inteiro reor, no Diário Olicial da União.

§ 2" A rllnnulizuçàll das dccil\ÕCS do MiDi~(~ de E.~ladll da Fazenda, na rllnna 1I1Jlle se
refere o pill'".ígmru anlerior, será aplicada inclusive hes ca~os di: .1Ilendilllentll POn:illl.
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§ 3" Nas hipóleses de alendimento ao pleito. a Secretaria da Receita Federal deverá
propor, também, o período para o qual se aplicarão os nuvos percentuais.

Art. 3" As solicitações de aheraçãu de percentuais, efetuadas por entidades de classe
ou por empresa, devemo ser instrufdas com os seguintes documentos:

I - demonstrativo dos custos de produção do.~ bens. serviço~ ou direilos. emitidos pcla
empresa fomecedora. domiciliada no exterior;

11 - demonstrativo do lotai anual da.~ cumpras e vendas, por 111'11 de bem, serviço elU
llirdln, objeto da solicitaçiio;

111 - demon~tralivo dos valores pagos li tillllll de frete c ~C~1II1J~. rclalivamente a(J~

bens, serviços ou direitos;
IV - dcmllnslrativ\l da parcela do crédito presumido do IPI, COI\lU re~sarclmenlo das

rUlIlrilmiç(ies PISIPASEP e COFINS, correspondente aos bens objetu da solicilaçiio.
§ '" Os demonslrdlivlIs a que se refere este 1II1igo deverão !ie.. corroborados com os

~cgllinlcs doculJlcntu~:

a) cópia dos documentos de compm dos bens, serviços ou dircitos e dos demaIS
documentos de pagamentodos impostos incidentes na importaçãoeoutros cncarg~ computáveis
cumo cnsto, relativos ao ano-calendário anterior;

b) cópia dos documentos de pagamento dos impo.~los e taxa.~ incidenlc.~ na exportação,
cohradus no pais eXJIOrtador;

c) cópia de documentos liscais de venda emitidos no último ano-calendário, nas
operações enlre a empresa vinculada, domiciliada no exterior. e as emprc!08S atacadistas, não
vinculada." distribuidora., dos bens, serviços ou direitos, objeto da solicitação;

11) cópia de documentos fiscais de venda a consumidores, emitidos por empresas
varejistas, localizadas nos paises de destino dos bens, serviços ou direillls. com indicação do
respeclivo preço l:obnlllo.

§ 2" ASecretaria da Receita Federal poderá:
I - sulicitar outro~ documentos que julgar necessários à comprovaçãu das alegaçõcs da

entidade elU empresa interesliada, con~tantc~ du pmcesso;
\I - dispenliar a anexllçüu. ao processo, de parte ou de todos os ducumentos a que se

refere o parágrafo anterior, os quais deverão ser mantidos àsua disposição, no estabelecimento
malriz da entidade ou empresa soliLilanle.

Art. 4· f..'lta Instrução Normativa entra éni vigor'na data de SUa publicação.

Parte 3

Instrução Normativa SRF n° 38,
de 30.04.91, ODU-1 05.05.97

Imposto sobre a Renda e Proventos.
Contribuição Social sobre o lucro líquido.

Preços de Transferência.

Db,põe .wbre os preços a serem prutinu/o.r IIiJS lJperações de colI//m/ e
venda de bells e direitos, e/eluadCls por pe.uoafí.rica oujurídica re.ridente

ou dO/lliciliada 110 Brasil, com pe.uoafirica oujurídica residelllt' 0/1

domiciliada no exterior, ClJII.rideradas JJinculotlas

o SECRETÁRIO DA RECE/TA FEDERAl., 110 u.rtl de SUtiS at,ibuipJe.r,
e tendo em vista o disposto 1I0S arl.r. 18 a 24 e 28 da Lei n° 9.430,

de 27 de dezembro de 1996, e na Portaria MF ,,0 95.
de 30 de abril de 1997, re.mlve:

Art. t" Para efeito da legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sllhre
o Lucro Líquido, a dedutibilidade de custos de bens e dereitos importados e o reconhecimento
de receita.~ e rendimentol> derivados da exportação, em opcrdçiies pmlicadas por pessoa flsica
ou jurídica residenle ou domiciliada no Brasil, com pessoa jurídica domiciliada no exlerior,
considenlda~ vinculadas, será efetuada de confonnidade com o disposto nesla Instrução
Normativa.

Parágrafo único. Nesta Inslrução Normativa, li termo "residente" será aplicado em
relação a pessoa física ou jurídica residenle 0\1 domiciliada no Bra.~i1 eo lermo "nio residente"
a pessoa ffsic3 ou jurídica residente ou domiciliada nll exterior.
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Seção I - Pessoas Vinculadas

Art. 1" Para o.~ fins destn Instrução Nomlativa, con.~ideram-se vinculadas à pessoa
jurídica domiciliada no Brasil:

I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
11 - li sua filial ou sucursal. domiciliada no exterior;
11I- a pessoa física ou jurídica. residente ou domiciliada no exterior. cuja participaçiio

societária no seu capitnl socinl a caracterize como sua cOlltroladurd ou coligada. na forma
definida nos §§ la e 20 do art. 243 da Lei n0 6.4(W. de 15 de dezembro de 1976;

IV -a pessoajurídica domiciliada no exteriorque seja cantctcri7.adacomosua controlada
tlU coligada. na forma definida nos §§ I" e 2" do art. 243 da Lei na 6.404'•de 1976;

V - a pessoa jurídica domiciliada no exterior. quando esta e a empresn domiciliada nu
Brasil estiverem sob controle societário ou administrntivo comum ou quando flI:lo menos dez
por cenlo do capital social de cada uma pertencer n uma mesma flI:ssua fí~ica nu jurldic.1;

VI •a pessoa física ou jurfdica. residente ou domiciliada no exterior. que. em conjunto
com n pessoa jurídica domiciliada no Brasil. tiverem participação societária no capital social
de uma terceira pessoa jurídica. clljn sorna a~ camcterizem como cOlltrnladllras ou cohgadas
dcsla. na forma definida nos §§ la e 20 do art. 243 da Lei na 6.404'. de 1976;

VII - a pessoa física ou jurídica. re.~idente ou domiciliada no exterior. que seja sua
llSsociada. na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido mllegi~lação brasileira,
em qualquer empreendimento;

VIII • a pessoa física rc.~idcnte no exterior que for parente ou afim até o terceiro grau,
cônjuge ou companheira de qualquer de seus diretores ou de seu sócio I1U acionista controlador
em participação direta ou indireta;

IX - a pe5l1oa tfsica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior. que goze de
exclu~ividade. como seu agcnte. distribuidor ou cllncc.~sionário. p:lra a compra e venda de
hens, serviços ou direil05;

X- a pessoa físiL"a ou jurídica. residente ou domiciliada no exterior. em relação àqual
li pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade. comu agente. distribuidora ou
C:llncc~sionária. pard a compro c venda de bens. serviços ou direitos.

§ 1° Para efeitll do inciso V. considera-se que a empresa domiciliada no BrJsil c li

domiciliada nu elllerior estãll sob controle:
I· Sllcietário comum, quando uma mesma pessoa ffsica ou jurídica, independentemente

da localidade de sua residência ou domicflio. seja titular de direitos de sócio em cada uma das
referidas empresas. que lhe a.~segurem. de modo permanente. preponder4ncia nas deliberações
lIociais daquelas e o poder de eleger a maioria dos seus administradores;

llon/ll(a tlllS' pt1llilln.f I" ,. 17.

22

11 - administrativo comum, quando:

a) o cargo de presidente do conselho de administração ou de diretor-presidentc de
ambas tenha por titular a mesma pessoa;

b) ocargo de presidenle doconselhll de administraçãll de urna e o de diretur presidente
de outra sejam exercidos pela mesma pessoa;

c) uma mesma pessoa exercer cargo de direção, c(JIn poder de decisão. el1l ambas as
empres:l~.

§ 20 Na hipótese do inciso VII. as emprcsas serão consideradas vinculadas somente
durante o período de durclção do consórcio ou condomínio no qual ocorrer a associaçiiu.

§ J" PlITU efeito do inciso VIII. considera-se companheira de diretor, Slício 011 acionista
controladorda empresadomiciliada no Brasil. a pessoa que comeleconviva emcaráterconjugal.
confomle o disJlosto na Lei li" 9.2781

• de 10 de maio de 1996.

§ 4° Na~ hipóteses dos incisos IX e X:
I - li vinculação somente se aplica em relução às 0IJCraçõcs com os bens. serviçn~ ou

direitos para o quais se constatar li exclusividade;
11- sem considerado distribuidorDU concessionárioexclusivo. a pes.~a física oujurídicn

titulilr desse direito relativamente a uma parte ou a todo o território do país, inclusive do Br.L~i1;

IJI - a exclusiVidade lICT1Í constatada por meio de contrato escrilo ou. na inexislEncia
deste. pela prática de operações comerciais, relacionadas a um tipo de bem. serviço ou direito,
efetuadas exclusivamenleentre as duas empresas ou exclll~ivamente por intermédio de uma delas.

§ 5" À~ operações efetuada~ por meio de interposta pessoa, não cardcteri73da cllmn
vinculada àempresa no Brasil. por meio da qual esta opere Com outra, no exterior. caracterizada
como vinculada, aplicam-se. também. as nllrmas sobre preços de Irdnsferencia.~ de que traia
esta Instrução Normativa.

§ 6" Acxi~lência de vinculação. na forma desle artigo, com pessoajurfdica domiciliada
no exteriur. relativamente às operações de compra e venda efeluad;L~ durante o ano-calendário,
será comunicada iI Secretaria da Receita Federal.junlamente com adeclaração de rendimentos.

2 A Ui n-'.218, de 10.05.96 (DOU-I JJ.05.96). tS'Iabtleetu regras sobre o dirr!i(u de /1II1/f/io,
qUtJll/o ao reenllhecimtll/o a eonvivlllt:ia durwlora, pública e eont(IIU(I, de hOlfU!m e mu/h,r,
jimuuJa etlln tlllbjt'livn de eonS'(iluirtío dt tnlidaJ,./amiliar, allm dt rellras dt {'{lm'IIIM" ti{l.f

-ben,J-wll'f"ú-t' lII/tiveiS', dinn/ufãn. tlc.
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1- se opreço praticado na aquisição pela empre.\3 vinculada, domiciliada no Brasil. for ~

superior àquele lItil izado como parâmetro, serão adicionados ao lucro real e à oosc de cálculo ~

da Cuntribuição Social sobre o Lucro Lfquido-CSLL o valor resultante do excesso de custo. g
clllnput:uJlI nll~ re~ultados da empresa. decorrente da diferença entre os preços comparados;

11 - ~c inferior, nenhum ajuste, com efeitolributário. poderá ser efetuado.

Subseção 11 - Método dos I)rcços Indepcndentes Compllflldus.I)IC

Ar\. 6° A determinação do custo de bens, serviços e direitos. adquiridos no exterior,
dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser efetuada
pclo método dos Preços Independ~ntes Comparadlls-.t.C, definido comu a média aritmética
dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurodos no mercado brdsileiro

I
ou de Olltrus p:líses, em operoções de compm evenda, em condições de pagamento sel1lclhanle~,

,
Panígralil único. Por eS5e método, os preços tios bens, serviços 011 direilos. adquiridn~

no exterior, de uma empresa vincul;lda. serão comparodos com 010 preço.'! de bens. serviços ou
direitos, idêntirl~' uu similares:

I - vendidos pela mesma cllIpre'a export~ldura, a pc~sn"s jurídiea~ nãn vmeul:ldllS,
residenles nu não residentes;

11- adquiridos pela mesma importadora, tle pes~oas juridicas não vincul:ld:l!o, residenles
ou nãu residentes;

IJJ • em operações de compra e venda praticadas entre outms pessllas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não residentes.

Arl. '" Os valores dos ben~, serviços ou direitos serão ajustados de fonna li minimizar
os efeitos, provocados sobre os preços a serem comparodos, por diferenças nas condições de
negócio. tlc natureza física e tle cO~leúdo.

2S

§ )0 Nu ClISO de hens, servi~o~ e direitos idênlicus, somenle scrá pennitida a efclivação
de aju~le\ rclacllllladus com:

I - pmlo pum P:lgamento;
11 - quantidades negociadas;

IIJ - nhrigação por garantia:de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do servíço
oU direito;

IV - ohrigação pela promoÇãn, junto ao público, do bem, serviço ou dirciln, 11lU IIIcin
de pmpaganda e publicidade; .

§ 10 Adeterminação dll preço a 5cr utilizado COIDO parâmetro, pam comparoção com u
Cllll,tante dos dllcumentos de importação,quando o bem, serviço ou dirciln houversido adquirido
pam emprego, utilização ou aplicação, pelo plÚpria empresa impurtadora, na produção de
oulro bem, serviço ou direito. somente herá eletuada com base nos métudus de que tratam IlS

nrts. 6° e 13.

Subseção I - Normas COllluns aos Custos OI' hlllJllrblção

Arl.4° Parol efeito de apuração do preço ascr utilizado como parâmetrll, na~ importações
de empre5a vinculada. não residente, de bens, serviços ou direitos. apessoaJurídica importadora
poderá optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção, exceto n:l hipóte5e do §I".
independenlemente tle prévia conlllnicação à Secretarin da Receiln Fedeml

Art. 30 Os custos, despes<1s e encargos relativos a bens, ,~erviços e direitos. constantes
dos ducumentos de importação ou de aquisição. nas operações efetuadus com pessoa vinculada.
somente serão dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
métodos de que trata esta Seção.

§/2" Na hipótese de Ulíli1.l1ção de mais tlc um métudu, será con.'iderado dedutível o
maior valpr apurado, devendo o método adotado pela empresa ser apliealiu.consi,tentemente,
por bem, ~erviço ou direito, dumnte todo o período de apuração.

Seção \I - Custos dos Bens, Serviços eDireitos Adquiridos no Exterior

§ ]D Adedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos
fica limitada, em cada período de apuração. ao montante calculado com base no preço
delenninado por um dos mélodos de que trotam 115 mK 6" e IJ.

§ 4° N:I delcrlllÍlmção do cuslu de bens :ulquiridos no exterior, poderão, também, ser
computados os valores do tmnsporte e seguro, cujo ônus tenha sido da emplCSII importadora, e
dos tributos não recuperáveis. devidos na importação.

Art. 5° Após apurados por um dos métodos referidos nesta Seção, os preços a serem
utilizados como parJmetro, nos casos de importação de empresas vinculadas, serão compamdos
com os constantes dos documentos de aquisição, observando-se que:
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v-obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços e das
condições de higiene;

VI - custos de intennediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas
empre~as não vinculadas, consideradas para efeito de comparação dos preços;

VIl- acondicionamento;
VIII - frete e seguro.

§ 8° Para efeito do parágrafo anterior, no caso de propaganda e publicidade que tenha ~n

por finalidade a promoção: ... ~

I . do nome ou da marca da empresa, os gaskls serão rateados para todos os bens, *'
serviços ou direito!> vendidos no Brasil, proporcionuli:wdos em funçiio das quantidades e ;.1'
respectivos valores de cada tipo de bem, serviço ou direito;

11 - de um produto, o rateio será em função da.~ quantidades deste.

Ar'. 9" Não sendo possível identificaroperações de compra e venda no mesmo período
a que se referirem os preços sob investigação, a comparação poderá ser feita Cllm preços
pralicados em operações efetuadas em períodos anteriores ou posteriores, desde que ajustados
por evenluais variações nas laxas de câmbio das moedas de referência, ocorrida!> entre a data
de uma e de outra operação.

§90 Quando forem utiliZados dados de uma empresa adquirente que houver suportado
os encargos de intennediação na compra do bem, serviço ou direito, cujo preço for parâmetro
para comparação com o praticado na operação de compra efetuada com uma empresa vinculada,
não sujeila a referido encalgo, o preço do bem, serviço nu direito desta poderá exceder o
daquela, alé II montanle correspondente li esse encargo.

t:l
§ 10. Para efeilo de comparação, os preços dos bens, serviços e direitos .~erão. também, ;;.

ajustados em função de diferenças de custo dos materiais utilizados no acondicionamento de ~

cada um e do frete e seguro incidentes em cada caso. g
>

~
Ar'. 8· No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dll~ ajustes previstos no

artigo anterior, os preços serão ajustados em função das diferenças de natureza física e de
conteúdo, considerando. para tanlo, os custos relativos à produção do bem, à execução do
serviço ou ã constituiçãododireito, exclusivamente nas paItes que corresponderem às diferenças I
entre os modelos objeto da comparação. g
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§ 4° Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas serão efetuados
com b~ em documentos de emissão da empresa vendedora, que demonstrem a prática de
preços menores quanto maiores a.~ quantidades adquiridas por um mesmo comprador.

§ 2° As diferenças nos prazos de pagamento serão ajustadas pelo valor dos juros
correspondentes ao intervalo entre os prazos concedidos para o pagamento das obrigações sob
análise, com base na taxa pratiéada pela própria empresa fornecedora, quando comprovada a
sua aplicação, consistentemente. em relação a toda.~ as vendas a pra70.

§ 3° Na hipótese do par.ígrafo anterior, não sendo comprovada a IIplicação consistenle
de uma taxa, o ajuste será efetuado com base na laxa:

I 1- referencial do Sistema Especial de Liquidação eCustódia-SELlC, para lílulos federais,
proporfionali:Wda para o intervalo, quando comprador e vendedor forem domiciliados no Brasil;

: 11 - Ubor. para depósitos em Dólares pelo prazo de seis meses, acrescida de três por
cento anuais a lfIulo de spread, proporcionalizada para o intervalo. quando uma das partes for
domiciliada no exterior.

§5° Para efeito dc ajuste decorrente das garantias aque se refere o inciso 111 do § 1°, o
valor integrante do preço, a esse Iftulo, não poderá exceder o resultante da divisão do total dos
gastos efetuados, no período de apuração anterior, pelaquantidade de bens, serviços ou direitos,
com garantia em vigor. no mercado nacional, durante o mesmo período.
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§ 6° Na hipótese do parágrafo anterior, se o bem, serviço ou direito não houver, ainda,
sido vendido no Brasil, será admitido o cuslo, em moeda nacional, correspondente à mesma
garantia, praticado em outro pars.

I

§ 7° Nos ajustes em virtude do disposto nos incisos IV e V do § 1°, o preço do bem,
serviço ou direito adquirido de uma empresa vinculada, domiciliada no exterior, que suporte o
ônus da promoção do bem, serviço ou direito no Brasil, poderá exceder o de oulra que não
suporte o mesmo ônus. a1é o montante dispendido, por unidade do produto, pela empresa
exportadora., com a referida obrigação.

26

§ 10 Nos ajustes em virtude de variação cambial, os preços a serem utili7.ados como
parâmelros para comparação, quando decorrentes de operações efetuada.~ em parse.~ cuja moeda
não tenha cotação em moeda nacional, serão. inicialmente, convertidos em Dólares dos Eslados
Unidos da América e, depois, para Reais. tomando-se por base as respectivas taxa~ de cãmbio
praticada.~ na data de cada operação.

§ 2° Na hipótese desse artigo, serão consideradas, também, a.~ variações acidenlais de
preços de commoditits. quando comprovadas mediante apresentação de cotações de Bolsa, de
lImbilo nacional, verificadas durante o período.
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Art. 10. Prehmmannente à comparação, o~ preços apurados de cunformídade com
e~ta Sub<;eção, correspondentes acadaempresaserão multiplicados pelas quanudades relativas
à respectiva operação e os resultados apurados serão somados e divididos pela quanUdade
tolal, deterrmnando-se, assim, o valor médio ponderado do preço a ser comparado com aquele
registrado em custos, computado em conta de resuhado, pela empresa

......c::s
;T
o
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~ 5° Se as uperações consllleradas para determinação do preço médio conUvcrCRl velltJa~ (D

à vl~ta e a prazo, o~ preços relativos a estas últimas deverdO ser escolmados dos JUros neles g
mcluídos, calculados à tua prolticada pela própria empresa, quando comprovada a sua aplicação o
em toda~ ;1\ vendas a prazo, durante o prazo concedido para o pagamento.

Art. 11. Panl efeito de comparação. o preço médlu ponderado dm /Jens. servIças e
direItos adqUiridos pela empresa Vinculada, domiciliada no Brasil, será apuraUo conSiderando
se as quantidades e valores correspondentes a toda~ a~ operações de compra praticadas duranle
o período de apuração sob exame

Subseção 111 - l\létodu do Preço de Revenda menus 1.IIl'm-PRL

Art. 12. A determinação do Cll~to de bens. serviÇOS e direlto~, ad<!ulfl(Ju~ /lO extenor.
dedutível na determinação do lucro real, poderá. também, ser efetuada pelo méuxlo do Preço
de Revenda menos Lucro-PRI., definrdo como a méd,a antmétíca dos preço~ de revenda dos
hens. serviços ou dlrelto~. dimlnufdo~

I - dos descontos inCOndiCionaIS concedidos.
11 - dos Impo~tos e contribUições incidentes sobre as vendas;
111 - da<; comissões e corretagens pagas; e
IV - de margem de lucro de vinte por cento. calculada sobre o preço de revenda

§ 1° Os preço<; de revenda, a serem cunsiderados. serão os praticados pela própna
empresa importadora. em operações de venda avarejo e no atacado, com compradores, pe~soas
f(~ica.~ ou jurfdicas. que não sejam a ela vinculado~

§ 2" Os preços médio~ de aqUisição e revenda serão ponderados em função das
quanudades negociadas

§ 3° Na determinação da média ponderada dos preços, serão computados os valores e
as quantidades relativos aos e~loques eXistentes no inIcio do perfodo de apuração

§ 4° Para efeito desse mélodo. a médIa antmêtica ponderdda do preço será determmada
computando-se as operações de revenda praticadas desde a data da aquiSIção até a data do
encerramento do período de apuração.
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§ 6° Na hipótese do parágrafo antenor, não ~endo comprovada a aplicação con<;I~lente
de uma taxa, o ajuste será efetuado com base na taxa'

, - referencial do Sistema EspeCial de LiqUidação e Cu~tódia.SELlC, para tÍlulos
lcder.m, prnporuonahladd para o mtervalo. quando comprador e vendedor forem domÍl'll",dos
no Bra~ll.

11 - I t/lm. para depóslto~ em Dólare<; pelo pr.11.0 dc ~I<; meses, acrc~clda de Irh por
cento anual~ a lIIulo de Jpread. proporclonahzada JYdra o mtervalo, quando uma da~ parte~ for
domlclhada 110 exlerlur

§ 7" Pdra efeito deste artigo, serão conslder.toos como'

I - inCOndiCionaIS, os descontos concedIdos que não dependam de eventos fUlurns, nu
~eJa, os que forem cllncedldos no alo de cada revenda e constar da respectiva Nota Fiscal;

11 - Impo~los, contnbUlções e outros encargo~ cobrados pelu Puder Público. incldente<;
~olJre venda~, aqueles integranles do preço, tais como ICMS. ISS. PISIPASEP e COFINS;

111 - conllssõcs e corretagens. os valores pagos e os que canstUulrem obrigação dc
pagar, a es~e tflulo, relativamenle às vendas dos bens, servlÇO~ ou direitos objeto dc análi'iC.

§ 8° Amargem de lucro aque se refere o inCISO IV do taplI/ será aphcada sobre opreço
de venda. conslante da Nota FIscal. excluídos, exclusivamente, os desconto<; incondiCionaiS
concedidos

Subseção IV - Método do Custo de Produção mais Lucro-CPf.

Art. 13. A dctennínação do custo de bens, serviços e direilos, adquiridos lJ(J exterior,
dedutivel na detenninação do lucro real. poderá, ainda. ser efetuada pelo método do Custo de
Produção mais Lucro-CPL, definido como o custo médio de produção de bens. serviços ou
dIreItos. idêntico~ ou simIlares, no pal<; oode tiverem <;ido originanamente produzidos, acrescido
dos impostos e tll!las cobrados pelo referido país, na exportação, ede margem de I\/Cru de vinte
por cento, calculada sobre o custo apurado.

§ /0 Na apuração de preço por e~M: mélodo serJo conslderJdos exclUSIvamente os
custos a que se refere o § 4', incorridos na produção do bem, serviço OIJ direIto, exclufdtl'i
quaisquer outros. ainda que se refira à margem de lucro de distnbuidor 8tllCadista
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Art. 14. As receitas auferidas nas operações efeluadas com pessoa vinculada, ficam ~

sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens. serviços ou direitos, nas ill
exportações efeluadas durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do Imposto !j
de Renda, for inferior a noventa por cento do preço médio praticado na venda dos mesmos
bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, durante o mesmo período. em condições de
pagamenlo semelhanles.

§ 20 Os custos de produção deverão ser demonstrados discriminadamente, por
componente, valores e respectivos fornecedores.

§ 30 Poderão ser utilizados dados da própria unidade fornecedora ou de unidades
produtoras de outras empresas, localizadas no país de origem do bem, serviço ou direito.

§ 40 Pard efeito de determinação do preço por esse método, poderJo ser computados
como integrantes do custo:

1- ocusto de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiai~

de embalagem utilizados na produção do hem, serviço ou direito;
11 - o custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos aplicados ou consumidos na

produção;
11I-0 cu~to do pessoal, aplicado na produção, inclusivede supervi~o direta, manutenç-Jo

e guarda das instalações de produção e os respectivos encargos sociais incorridos, exigidos ou
admitidos pela legislação do país de origem;

IV - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação,
amortização ou exaustão dos bens. serviços ou direitos aplicados na produção;

V - os valores das quebras e perdas razoáveis. ocorridas no processo produtivo.
admitidas pelo legislação liscal do pars de origem do bem, serviço ou direilo.

§ 50 Na detemlinação do custo do bem. serviço OU direito, adquirido pela empresa no
Brasil. os custos referidos no parágrafo anterior, incorridos pela unidade produtora no exterior,
serJo considerados proporcionalmente à.~ quantidades destinada.~ à empresa no Brasil.

§6° No ca.~o de utilização de produtosimilar. para aferição do preço, ocusto de produção
deverá ser ajustado em função das diferenças entre o bem. serviço ou direito adquirido e o que
estiver sendo utilizado como parâmetro.

§ 7·A margem de lucro a que se refere o cap"r será aplicada sobre os cuslos apurados
anles da incidência dos impostos e taxas inCIdentes, no país de origem. sohre o valor dos bens,
serviços e direitos adquiridos pela empresa no Brasil.

3()

Seção 11I - Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior

§ IU Caso a pessoa jurídica não eletue operações de venda no mercado interno, a
detenninação dos preçus médios a que se refere o Ctlp"r será efetuada com dadus de outros
empresas que pratiquema venda de bens. serviços uu direitos, idênticos ou similares, nu mercado
brasileiro.

§ 'l:' Para efeito do disposto neste artigo, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas, no mercado bra.~ileiro, entre compradores e vendedores não
vinculados.

§ J. Para efeito de comparação, o preço de venda:
1- no mercado brasileiro, deverá serconsiderado líquido dos descontos incondicionais

concedidos, do ICMS. do ISS. das contribuições COFINS e PISIPASEP, de oUlros cncargl)~

cobrados pelo Poder Plíblico e do frete e seguro. suportados pela empresa vendedura;
11 - na~ exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encllrgos de freie

e seguro, titiO /lnus tenha sido da empresa exportadora.

Subseção I - Normas Comuns às Receitas de Exporla,.ões

Art. IS. O~ valores dos bens, serviços ou direitos serilo ajuslados de forma a minimizar
os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por diferenças nas condições de
negócio. de natureza rrsica e de conteúdo.

§ 1° No caso de bens, serviços ou direitos idênticos, somente será permitida aefetivação
de ajustes relacionados com:

I - prazo para pagamento;
11 - quantidades negociadas;

11I - ohrigação por garantia de funcionamenlo do bem ou da aplicabilidade dn scrviçn
ou direito;
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§ 8° Aplica-se a norma do parágrafo anterior relativamente aos encargos de
mtermedJação. 1,1Cldentes na venda du bem, serviço ou direito

'
l:
::s
:r

§ 7" No, ajustes em virtude do disposto nos incisos IV e V do § 1°, o preço do hem, ~
serviço ou direIto vendido a uma empresa que suporte o ônus dos referidos dispêndios, para ser (>

comparado com o de outra que não suporte o mesmo ônus, será escoimado do montante g
dlspendldo. por unidade do produto. relativamente a referido lhspêndlll o

IV _obrigação pela promoção, junto ao público. do bem, serviço ou direito, por meio

de propaganda e publícidade, observado o disposto nos §§ 7" e 8" do art 7";
V • obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dus serviços e das

condlçfJes de higiene;
VI- custos de intemlediação nas operaçõesde compra e venda pral1cada~ pelas elllpre.'WIS

não vinculadas, considel'lldas para efeito de comparação dos preços;

VII- acondicionamento;
VIII· frete e seguro;
IX - riscos de crédito.

§ 20 As diferenças nOS prazos de pagamento serão ajustada~ pelo valor dos juros

correspondentes ao intervalo entre os pl'a2OS concedidos para o pagamento das obrigações sob
análise. com base na taxa praticada pela própria empresa, quando comprovada a sua aplicação

de forma consistente pal'lltodas as vendas a prazo

§ 30 Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo comprovada a aplicação consistente

de uma taxa, o ajuste será efetuado com base na taxa:
I _ referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódm-SELlC, para tClulos

federaiS, proporcionalizada para oIDtervalo, quando comprador e vendedor forem domiciliados

nO Bras";
11 _Llbor, para depósitos em Dólares pelo prazo de seiS meses, acrescida de três por

cento anuais a título de spread, proporeionalizada para o intervalo, quando uma das partes for

domicihada no exterior.

§ 4. Os ajustes em função de diferenças de quantidades negOCiadas serão efetuados
com base em documento da emissão da empresa vendedora, que demonstre praticar preços
menores quanto maIores as quantIdades adquiridas por um mesmo comprador.

§ 5. Para efeIto de ajuste decorrente das garantias a que se refere o inciso 111 do §1°, o
valor integrante do preço, a esse título, não poderá exceder o resultante da divisão do total dos
gastos efetuados, no período de apuração antenor, pela quantidade de bens, serviÇOS ou direItos

em uso, no mercado nacional, durante o mesmo período

§ 9" Os preços dos bens, serviços e direitos serão, também, ajustados em função de
diferenças de custo dos materiais utilizados no acondicionamento de cada um e do frete e
seguro iocllienlc em cada caso.

§ 10. Pml efeito do inciso IX do § 1°, os ajustes por riscos de credno serão:
I - admitidos exclUSIvamente em relação às operações praticada.~ entre comprador e

vendedor domlo.:lhados no Brasil,
11 - efetuados com base no percentual resultante da comparação dos totais de pcrda~ e

de crédItos rcl:llIvos ao ano-calendário anterior.

Art. 16. No caso de bens. servIÇOS ou direitos similares, além dos ajustes previstos no
artigo anterior, os preços serão ajustados em função das diferenças de natureza fiSlca e de
conteúdo, con~iderando, para tanto, os custos relativos à produção do bem. à execução do

serviçoou àconstituiçãodo direito. exclUSIvamente nas partesque oorresponderem à~ diferenças
entre os modelos objeto da comparação.

Art. 17. Não sendo possivel identificar operações de venda no mesmo período a que se
referirem os preços sob mvesligação, a comparação poderá ser feita com preços praticados em
operações efeluadas em penodos antenores ou posteriores, desde que ajustados por eventuais
vanações nas taxas de câmbio da moeda de referência, ocorridas enlre adata de uma e de outra

operação

Parágraro úmco Na hipótese desle artigo, ~rão consideradas, também, a~ variações
acidentais de preços de commool/les, quando comprovadas mediante apre'lentação de cotações
de Bolsa, de âmhtto nacional, verificada~ duranle o período
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§ 60 Na hIpótese do parágrafo antenor, se o bem, servIço ou direito não houver, alUda,
sido vendido no Brasil. será admitido o custo, em moeda nacional, correspondente à mesma

garantia, praticado em outro país.
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Art, IS. Verificado que o preço de venda na, cxporlaçõe~ é mferior ao IImile de que
trata o art. 14, com os ajustes refendos nos art~. 15 a 17. as receita.~das vendas na~ expurtações ~-l
serão determill3da.~ tomando-se por base o valor apurado segundo um dos métO<kJ\ de que traIa ll'

~~ão ~..,
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0\Suhseção 111 - Método do Preço de Venóa por Atacado no

País de Destino, Diminuído do Lutro-PVA ....,

~
(t

Art. 22. An:celta de venda na~ cxpnrtações pueJcr.í ~cr delemllnatla com base no método ~
do Preço de Venda por Alacado no País de De.~lino. lJimlnuído do Lucro-PVA, defimdo como ~.

Pla média aritmética dos preços de venda de bens, idênllcos ou Similares, praticados no mercado
atacadisla do paí~ de deslino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos ~
incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de qUinze por cenlo sobre
o preço de vcnd~ no atacado.

§ I° Para efeno de aplicação dos métodos refendos neste artigo. as médias antmétlcas
ponderadas serão calculadas em relação ao período de apuração. exceto se a empresa estiver
utilizando daoo~ de outros período-;. caso em que as médla.~ serão referidas ao respecltvo período

Art. 19. Na hipótese de utilização de mais de um método. será coosiderado o menIX
dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.

§ 20 Na hipótese do § lO, os preços apurados em moeda estrangeira serão ajustados em
virtude de eventuais variações na.~ taxa.~ de cambio da moeda de referência. ocorridas entre as
datas das OperaçflCS.

§ T' A margem de lucro a que se refere este artigo l>frá aplicada sobre o preço bruto de
venda no atacado

§ 10 ConSideram-se Inbutos incluídos no preço, aqueles que guardem semelhança com
o ICMS e o ISS e com as contribuiçÕCli COFINS e PISIPASEPParágrafo único. Se o valor apurado segundo esses métodos fIX inferior aos preços de

venda COIISIII\1CSdos documenaos de exportação, prevaleari o montante da receita reconhecida
conforme os referidos documentos.

Art.lo. A parcela das receitas. apurada segundo o disposto nesta Seção, que exceder
ao valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro líqUIdo, para
determinaçio do lucro real e do lucro da expllX3ção, bem a.~slm ser computada na detenninação
do lucro presumido ou arbitrado e da base de cálculo da CSLI ..

Subseção 11 - Método do Preço de Venda nas Exporlações-PVEx

Art. 21. Areceita de venda nal> exportações poderá ser detenmnatla com base no método
do Preço de Venda nas Exponações-PVEx. definido como a média aritmética dos preços de
venda nas exportações efetuadas pela pTÓpna empresa, para outros clientes, ou por outra
exportadora nacional de bens. l>frVlços ou direItos, idênticos ou similares, durante o mesmo
período de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e em condições de pagamento
~emelhantes

§ 3° Aphcam-se aos preços a serem utilizados como parâmetro. por este método, os
ajustes a qune referem os arts. 15 a 17.

Subseção IV - Método do Preço de Venda a Varejo
no País de Destino, Diminuído do I.ucro-PVV

Art. 23. Areceita de venda na.~ exportações poderá ser delermlnada com ba.o,e no método
do Preço de Venda a Varejo no País de lJeslJno, Dimmuído do Lucro-I'VV, definido como a
média aritmélJca dus preços de venda de bens, idênticos ou SimIlares, praticados no mercado
varejista do país de destino. em condições de pagamento semelhantes. diminuídos dos tributos
incluídos no preço, cobradus no referido país, e de margem de lucro de trinta pur cenlo mbre I)

preço de venda no varejo
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§ 10 Para efeito deste método, serão conSIderadas apenas as vendas para outros clientes
não vinculados à empresa no Brasil Parágrafo úmco. Aplicam-se, neste caso, as normas contidas nos §§ 10 e 20do artigo

anterior e os ajustes a que se referem os arts. 15 a 17

§ 2" Aplicam-se aos preços a serem utilizados como parãmetro, por este método, os
ajustes a que se referem os arts. 15 a 17
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14-Nos casosde~os n:gistrIdoI no BancoCc:ntml do Brasil. scrIuadmilidos os
juros determinados com~ IllIaU re,islqda, .

13- O valor cios cDcargOl que aceder o limite n:fcrido.no cilpit e a difc:n:nça de
receita apurada na fonna do~oanterior semo adiciooados 10 lucro reaI,lucro presumido
ou arbilnldo e li ba.'lC de: dlqulo da CSu.:. " -

J
. J 'l' Para efeito do limileaque se refereale artigo. os jlUOf serãocalculados c:om'base fi'

no valor da obrigaçio ou~ diRito. Cllpaso Dunoeda objeto do conlrlloe convertidos em to.)

Reais pela lalla de clmbio. divulgada pelo Banco Central do BIUi), .... a daIa do termo fma) §
do álculo cios jurof.
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Seçlo V,- Disposições Gerais

Subse(io I - Conaito de Similaridade

37

1SD Nos JllIgamenl~ de juros em que • pessoa asa ou jurfdica remcteate usuma o 10
6nus do imposto, o valor dcsfe nio sat consideiado plII'lI efeito do limite de dedutibilidade. §'

O

~
n

~
ArL 26. Para efeito desIa IftIlnIÇio NonnaIiva, dois ou lDIIis bens, an c:andições de:

UIO na finalidade aque: se dalinaní, serIoc:onliderados simillres quando, simuJtancamenle:
1- tiverem a mesma natun:za e a mesma funçlo; e
11 • puderem substituir-se mutuamente:, DI função a que se destinem;
III-tiverem cspecific:aç(les equivalentes.

Subseção)( -I Elementos Complementares de Prova

Art. 1:1. Além dos doc~mentos emitidos normalmente pelas empresas, nas operações
de compra evenda, acomprovaçãodos preços aque se refere c-~Illlrl::tmção Normativa poderá
ser efetuada, também, com base: em:

1- publicações ou relalórios oficiais do governo do pars do compr.sdorou vendedorou
declaração da autoridade fisca~1 se mesmo pafs. quando com ele o Brasil manlivcr acnrdo
pII'8 evitar abitribulação ou pa inlercâmbio de informações:

11- pesquisas efeluada'! , rempre5ll ou inslituiçãode notória conhecimento técnico ou
publicações lécnica~. onde: se e.~ : 'fiqueo selor. operfodu,ao; empresas pesquisada.~ e a margem
ClIl:OlIIrada, bem assim idenlifiq e, porempresa, o.~ dados coletadas e trabalhados.

Seção IV - Juros

ArL 25.Osjuros pagos ou creditados apessoavinculada,quando decorrentes de contrato
não registrado no BanroCentral do Brasil. somente seria deduliveis para fins de determinação
do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para
dep6sitos em Dólares pelo prazo de seis meses, acrescida de IJês por cento anuais a título de
.fUrtad•proporcionalizados em função do perlodo a que se referir os juros.

§ ID No caso de mútuo com pessoa vinculada. a pessoa jurídica mutuante, domiciliada
no Brasil, deverá reconhecer. como receita financeira correspondente à operação. no mfnimo o

vldor apurado segundo o disposto neste artigo.
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subseçãov -' Método do Custo de Aquisiçio ou de
Pioduçâo mais Tributos e Lucro-CAP

-Art. Z4. A receita de vendi naS expodlÇ6es podcrt ser delenninlda com bise no
maodo do Custo de Aquiliçio ou Produçio mais Tributos e Lucro-CAP. definido como a
m6dia aritmEtica doi CUltos de aquisiçlo ou de produçIo cios bens, serviços ou direitos.
exportados. acrescidos dos impostos e contribuiçlies cobrados no Brasil ede margem de lucro
de quiJlZC por cento soIR a soma dos eu.o;tos mais impostos econtribuições.

t I· InlCpam o custo de aquisição, OS valores de frcae c: seguro pegos pcla empresa
adquircnlc:. n:lativarnenlC aos bens, serviços edin:itOl ellponudos.

i r Sedellelufdados custosde lUJuisiçioe de puduçiOapan:eJadocRditopn:sumldo
do IPI. como n:ISIIcimento das contribuiçCles COFINS c: PISlPASEP,coilespolldente..bens

Cllpodlclos.

i r AIIIIIJCIII de IUCIU de que tIBII esIe adia0 sed aplicada soIIIe o valor que ralar

ap6s exclurda a pln:eIa do crálito presumido a que serefen: o pmgrafo anlaior.

I 4- O pn:ço determinado por eslC Dl. n:lllivamcnte b ellpottaçies diretas,
efetuadas pela pr6pria empresa produlcn. poded ser c:onsidcmdo puImclro .... o preço
pralicadoRlSapod8ÇileSporintc:nn6liodeempraac:omacial ellportadora,indepeIIlIc:nIete

dj: novo acrácimo a tflUlo de: lIUUIem de: lucro.
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Subseção IV - Operações Atípicas

§ 3° Somente serão aprovados planos com prazo de execução igualou illferior a doze

§ I°Para efeito de comparação, aplicam-se aos preços dos bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, a que se refere o inciso li, as normas de ajuste eSlabelecidas nos arts. I~
15 a 17. ~

~
~e

§ 2" O plano de exportação a que se refere este artigo deverá conter:
1-adenominação da empresa vinculada, encarregada da distribuição dos bens, serviços l!j

ou direitos, no país de destino, com o respectivo endereço;
11 • a quantidade de cada bem, serviço ou direito a ser exportado com a finalidade de

conquista de mercado;
11I - as rormas de distribuição no mercado de destino;
IV - as empresas locais por meio das quais será efetuada a distribuição;
V- a margem, em percentuais, contratada com as distribuidoras;
VI • o período em que será executado o plano, com as respectivas datas de início e tl

término; ;;_
VII- a previsão dos gastos com a promoção, 110 país de destino, dos bens, serviços ou a

direitos a serem exportados. g
>
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meses.

§4°Odisposto neste artigo não se aplica quando os bens, serviços ou direitos, a serem
exportados, tiverem por de.~tino país com tributação favorecida, conforme definido no art. 37.

Art. 29. Em nenhuma hipótese será admitido o uso, como parâmetro, de preços de
bens, serviços e direitos praticados em operações de compra e venda atípicas. tais como nas
liquidações de estoque, nos encerramentos de atividades ou nas vendas com subsídios
governamentais.
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Subseção V - Alteração de Percentuais

Art. 30. Os percentuais de que tratam os arts. 12, 13, 14, 22,23 e 24 poderão ser
altemdos por determinação do Ministro de E.~tado da Fazenda.

I

§ I°As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão admitidas como prova se houvmm sido realizados com observância de métodos
de avaliação internacionalmente adotadQs e se referirem a período contemporàneo com o de
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda da empresa brasileira.

§4° As publicações técnicas, pesquisas e relatórios a que se refere este artigo poderão
ser desqualificados por ato do Secretário da Receita Federal, quando considerados inidôneos
ou inconsistentes.

§ 2° Consideram-se adequados a surtir efeito probatório as publicações de preços
decorrentes:

I - de cotações de Bolsas de Valores de âmbito nacional;
11- de cotações de Bolsas reconhecidas intemacionalmenle, a exemplo da de Londres,

na Inglaterra e Chicago, nos Estados Unidos da América;
UI - pesquisasefetuadas sob aresponsabilidade deorganismos internacionais. aexemplo

da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE e da Organização
Mundial de Comércio-OMC.

§ 3° No caso de pesquisa relativa a período diferente daquele a que se referir o preço
pmticado pela empresa, o valor determinado será ajustado em função de eventual variação na
taxa de câmbio da moeda de referencia, ocorrida entre os dois períodos.

I

Subseção 11I - Conquista de Novos Mercados

Ara. 28. As exportações para empresa vinculada, com o Obj~tivo de conquistar mercado,
I

em outro país, para os bens, serviços ou direitos de produção no ferritório brasileiro, poderão
ser efetuadas a preços médios inferiores a noventa por cento dos ~reços médios praticados no
Brasil, independentemente de arbitramento das respectivas receit~s, desde que:

1-os bens, serviços ou direitos, objetoda exportação, não tbnham sido comercializados
no país de destino, pela própria empresa exportadora ou por qualquer outra a ela vinculada,
localizada em qualquer parte do mundo;

11- os bens, serviços ou direitos sejam revendidos aos consumidores, por preço inferior
ao de qualquer bem, serviço ou direito, idêntico ou similar, comercializado DO país de destino;

11I - efetuadas com observância das condições fixadas em plano específico de
exportação, previamente aprovado pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação-COSJT;

IV - fique demonstrado, no plano de exportação, que aempresa vinculada, domiciliada
no país de destino, não terá lucro com as operações e, se houver previsão de prejuízos para a
empresa no Brasil, em virtude do preço aser praticado, o prazo previsto para sua recuperação.

JR



Subseção VI - Dispensa de Comprovação

§ 3" Além dos documenlos mencionados neste ul1igo, a.~ solicilações de allemçãu de
percentuais poderão ser justificadas com os documentos referidos no aJt. 27.

'""i
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Art. 33. A pessoa jurfdica que comprovar haver apurado lucro Irquido, anles da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e do Imposto de Renda, decorrenle das receitas
de vendas nas exportações para empresas vinculadas, em valor equivalente a, no mfnimo,
cinco por cento do total dessas receitas, poderá comprovar a adequação dos preços praticados
nessas exportações. no mesmo perfodo. exclusivamente com os documentos relacionados
com a própria operação.

o
§ 2" Os documentos aque se refere o parágrafo anterior não serãoanexados ao processo, >.

devendo ser mantidos à disposição da COSIT, no domicflio fiscal da empresa solicitante ou ~
represenladll pela entidade de classe. g
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§ I" Os dcmonstrativos deverão ser corroborados com os seguintes documenlos: g.
I) cópia dos documentos de compra dos bens. serviços ou direitos e dos demais l:5

documenlos de pagamento dos impostos incidentes na importaçãoeoutms encargoscomputáveis g
como cUSlo, relativos ao ano-calendário anterior;

/I) cópia dlt~ documentos de pag:tJncnto dlt~ jlllplt~l(t~ e lax".~ incidclllc,~ 0<1 CXfll'I1IIl,'fío,
cobrados no pafs exportador;

111) cópia de documentos fiscais de venda emitidos no último ano-calendário, nas
operaçõe~ enlre a empresa vinculada, domiciliada no exterior, e as empresas atacadislas, não
vinculada.~, distrihuidoras dos bens, serviços ou direitos, objeto da solicitação;

IV) clípia de documentos fiscais de venda a consumidores, emitidos por empresas
varejistas, localizadas nos países de destino dos bens, serviços ou direitos. com indicação do
respectivo preço cobrado,

§ 3° Nas hipóteses de alendimento ao pleito, a COSIT deverá informar se concorda
com o prazo de vigência das novas margens, sugerido pela entidade ou empresa inleressada,
ou, caso contrário. propor o prazo que julgar mais adequado.

Art. 31. ACOSIT fica incumbida da análise dos pleitos de alterolção de percentual a
que se refere o§ 2° do artigo anterior, devendo, para cadacaso, propor, ao Secretário da Receila
Federal, a solução li ser submetida à aprovação do Ministro da Fa7enda.

§ 1° A decisão, se denegalória, será exarada em despacho, lonnalizado no próprio
processo de solicitação; se concessória. será formalizada por meio de Portaria Minislerial,
publicada, em !leU inteiro leur. no Diário Olicial da União.

§ 1° As alterações de percenluais a que se refere esle artigo serlio efetuadas em caráter
geral, selorial ou específico, de ofício ou em atendimento a solicilação de entidade de classe
representativa de selar da economia, em relação aos bens, serviços ou direilos objeto de
operações por parte das empresas representadas, ou, ainda, em atendi mento a solicitação da
~p~pria empresa interes...ada.

§ 2° Aos pedidos de alteração de percentuais, efetuados por setor econômico ou por
empresa. aplicam-se as normas relalivas aos processos de consulla de que !rala a Inslrução
Normaliva SRF nO 02, de 09 de janeiro de 1991.

§ 2° Os meios para formalização das decisões do Ministro da Fazenda, a que se refere
o p.1rágrafo anterior. serão aplicados inclusive nos casos de alendimento parcial.

ArL 32, As solicitações de alteração de percentuais, efetuadas por entidades de classe
ou por empresa, deverão conter indicação do prazo para vigência das margens sugeridas e ser
instrufdas com os seguintes documentos:

I - demonstrativo dos custos de produção dos bens, serviços ou direitos. emitidos peJa
empresa fornecedora, domiciliada no exterior;

11 - demonstrativo do totalllnual das compras e venda~. I'Ilf tipo de !>em. serviço ou
direito, objeto da ~olicitação;

IJJ - demonstralivo dos valores pagos a tflulo de freie e ~egllms. relativamenle aos
bens, serviços ou direilo.~;

IV - demonstrativo da parcela do crédito presumido do IPI, como ressarcimenlo das
contribuições PISIPASEP e COFINS, correspondenle aos bens ohjelo da solicitação.
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§ 10 Paraefeito deste artigo,olucro ICquido correspondente às exportações paraempresas
vinculada.~ será apurado segundo o disposto no art. 187 da Lei nO 6.404', de 15 de dezembro de
1976 e no art. 194 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 1.041

4
, de

I1 de janeiro de 1994.

§ 20 Na apuração do lucro líquido correspondente a essas exportações, os custos e
despesas comuns às vendas serão rateados em função das respectivas receitas Uquidas.

Art. 35. O disposto nos arts. 33 e 34: ~o...
1- não se aplica em relação às vendas efetuadas para empresas vinculadas domiciliadas I»

em países com tributação favorecida, confonne definido no art. 37; *'
U- não implica a aceitaçiio definitiva do valor da receita reconhecida com base no ;;l'

preço praticado, o qual poderá ser impugnado. se inadequado. em procedimento de ofício. pela !j
Secretaria da Receita Federal.
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Parágmfo único. NessahiJlÓtese, nenhum ajuste será exigidoda empresa. seja no lucm
real, seja na ba.~e de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Subseção VII - Margem de Divergência

Art. 36. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com empresas
vinculadas, quando o preço ajustado, aser utilizado como parimetro, divirja, em até cinco por
cenlo, para mais ou para roonos, daquele conslante dos docuroontos de importaçãD ou exportação.

Subseção VIII - Países com Tributação Favorecida

Art. 37. As disposições relativas apreços de transferência de bens, serviços e direilos
e sobre t311aç de juros. constantes desta Inslrução Nonnativa, aplicam-se, também. às operações
efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa
física ou jurídica, ainda que não vinculada, resideme ou domiciliada em país que não tribute a
renda ou que a tribule à alfquota máxima inferior a vinte por cento.

§ 1° Para efeilo do disposto lIa parte final deste artigo, será considerada li legislação
tribulária do referido país, aplicável às pessoas fisicas ou às pessoas jurídicas, conforme li

natureza do enle com o qual houver sido praticada a operação.

§ 2° No caso de pessoa física residente no Brasil:
1- o valor apurado segundo os arts. 7° a 13 será considerado como cuslo de aquisição

para efeito de apuração de ganho de capital na alienação do bem ou direito;
_ 11-- o.preço relativo ao bem ou direito alienado, panl efeito de apurdçiio de g:mho de

capital, será o apurado de confonnidade com o disposto nos arts. 14 a 24;
111- seráconsiderado como rendimento tributável opreço dos serviçll~ prc~llllllls Ilpuradn

de confonnidade com o disposto nos arts. 14 a 24;
IV - será considerado como rendimento tributável os juros determinadus de

confonnidade com o ano 25.

4 Oarf. '94, Sefão 111- Conceito de Lucro Uquido, tio RlRl94, dispõe:
"O Utcro Uquido do per(odo.ba..e i a soma afgibrica do lucro opem('ÍllIIaf (Capltlllo V). dos
resullados não operacioll(lIs (Cap(/II/o VI/), do saldo da con/o de correrü" monettfTia (Cap(tulo
VIII) I!! dos participações. e del'l!!rd serdetermillaJo com obse",áncia dos preceitos da lei comerc/ol
(De/'re/'l-Ú'i n"I.59R117, art tS~ § I". t' ui.• n".. 7.450185, art. 18, e 7.799/1/9, art. 4". IV)."

§ ,. Na detmllinação do resll/tado do extrr(cio serão computados:
a) as receitas eos rendimentOS ganhos no perlodo, independentl!!meR/e da sua realização em moeda;
b) os cus/os, despesas. ellcargos e perdas, pagos IIU inco"idos, corl'esplllldentes a tssas receitas e

rendimentos.
§ 2" O tlumell/O do I'alor dI!! elemelllos do ativo em virtude de novos aI'alial õe.', regis/rodo CoRlO

reservo de reavaliaçiJo (Art. 182, § 3°), somente depois de reulizad.. p"úerá ser computado CIllllO

fllcm paro efeito dI!! dlstrtbllifão /lU part;clpUfÓI!!S,"

~2

3 OtIlt. 187, do Sefão V. Demonstração do ResuWo do Ezerc(cio, da l.ti n" 6.4fJ4n6, dispõe:
"A demonstração do resultado do uerr:(do discriminorá:
1_ a receita bruto dos vl!!ndos e se",iços, as dtdllrões dos vendos, os abatillll!!/ltIIS e OS impostoS:
11 _a receila /(qllida úas I'elldas e sI!!Tl'iro.l, o ClIStO das mercadorias e sen'iros ~'endldos e o IUtro

bmto;
111_ as ,Ies/II-sa. (0111 a.'I'endas, as despesasji/lQ/lN'iras, dtdllzitlastlnllCl't!itas,'~1 tle.lpes'" gemil

e ullmini.lfralil'as e OllfTtlS Jespt.~as opel'adonl/is.
IV _o lucm 1111 /,rejllko tl/'tracional, as TtCl!!ila.. e de.rpesa.• Rãfl ,'p/!llldfll/lIi. (udação dada pelo
artigo S"do Lei li" 9.249, de 26 de deumbro tk 1995);
V. o resullado do exerc(cio ontl!!s do Imposto dI!! Renda I!! a provisãll parti 1I impll.•to;
VI _as parlrlÍpaçõe.1 de debêntllres, empregados, administradores e partes bl!!nl!!jicidrias e as
contribuirões para institllirões oufillldos de assistência OU pl'f!vidéncia de I!!mpl'f!gados:
VII- o IlIcro til, prejllizo J(qllid/l do t.(err:icio e o sell /ROII/allte por açã/l dll capilal sodal.

ArL 34. A pessoa jurídica, cuja receita líquida das exportaç[Jes. em qualquer ano
calendário, n1l0 excedera cinco porcento do total da receita Ifquida no mesmo período, poderá
comprovar a adequação dos preços praticados nessas exportações, no mesmo período,
exclusivamente com os documentos relacionados com a própria operação.



§ 3° Na aplicação do disposto neste artigo, a a\iquota efetiva de tributação, no pais de
residência da pessoa [(sica ou jurídica, será detenninada comparando-se a soma do imposto
pagosobreolucro, na pessoajuridicaenasuadisttibuição. comolucro apurado de conformidade
com a legislação brasileira, antes dessas incidências.

Art.3~ Nas importações efetuadas por empresa residente, de pessoa física oujurídica,
vinculada ou não, residente em pafs com tributação favorecida, de bem, serviço ou direito
oriundo de empresa residenle em oulro pafs, vinculada à empresa no Br.lsil, a operação será
considerada como praticada entre as duas empresas vinculadas. excluída a participação da
pessoa física ou jurídica re.~idente no pafs com tributação favorecida.

Parágrafo unico. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, às operações de
exportação.

Subseção IX - Procedimentos de Fisl'alização

Art. 39, A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional-AFTN, encarregados da verificação:

I - a indicação do método por ela adotado;
11- adocumentação porela utilizadacomosuporte para delernlinação do preço praticado

e a.~ respectivas memórias de cálculo, observado o disposto nos arts. :n a 35.

Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a
que se refere o inciso 11, ou. se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para formar
aconvicção quanto ao preço, os AFfN encarregados da verificação poderão determiná-lo com
base em ~Ulros documentos de que dispuser, aplicando um dos m~todos referidos nesta Seção.

Suhseção X - Disposições Finais

~rt. 40. As verificações dos preços de transferência, praticados entre empresas
vinculadas, a que se refere esta Instrução Normativa, serão efetuadas por períodos anuais,
exceto nas hipóteses de inreio e encerramento de alividades e de suspeita de fraudes.

Art. 41. A competência para solucionar consultas, relacionadas com os preços de
transferência de que trata esta Instrução Normativa, será exercida, em curáler temporário, pela
COSIT.

44

~o
Art.41. As normas sobre preços de tran~ferências de que trataafá Instrução Nonnativll: ~
1- aplicam-se. exclusivamente, em relação às operações com empresas vinculadas. N

praticada~ apartir de 1° de janeiro de 1997; g
11- não se aplicam aos casos de royalties e assistência técnica, cientffica. administrativa

ou assemelhada

Art. 43. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

EVERARlJO MACIEL
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Tipo da Proposição: RCP

Autor da Proposição: VANESSA GRAZZIOTIN E OUTROS

Data de Apresentação: 20/06/00

Ementa: Requer a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar indícios de superfaturamento nas importações de
insumos de linha humana pela indústria fannacêutica no Brasil,
desde 1995t de irregularidades no seu controle administrativo e
na aplicação da legislação sobre os preços de transferência a
partir de 1997.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas

,Não Conferem

:Licenciados

'Repetidas

illegiveis

178'
017!

I

000
IRetiradas

-- .._----------
000

-----------_._-

Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO

2 AGNALDO MUNIZ

3 AGNELO QUEIROZ

4 AIRTON DIPP
5 ALCEU COLLARES
6 ALDO REBELO

7 ALMEIDA DE JESUS
8 ALMERINDA DE CARVALHO
9 ALOIZIO MERCADANTE

10 ANGELA GUADAGNIN
11 ANTONIO JORGE
12 ANTONIO KANDIR

13 ARLINDO CHINAGlIA
14 ÁTILA LINS

15 AUGUSTO NARDES

16 AVENZOAR ARRUDA

17 AYRTON XERt:Z
18 B. sÁ
19 BABA
20 -BEN---HttR"FERREIRA
21 BISPO RODRIGUES

22 BISPO WANDERVAL

PFL

PPS

PCdoB

POT
POT
PCdoB

PL
PFL

PT

PT
PTB

PSDB

PT
PFL

PPB

PT
PPS

PSDB

PT
PT
PL

PL

PR

RO

DF

RS
RS

SP

CE
RJ
SP
SP

TO

SP

SP

AM

RS
PB

RJ

PI

PA
MS
RJ
SP
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23 CAIO RIELA PTB RS
24 CARLlTO MERSS PT se
25 CELSOJACOB PDT RJ
26 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
27 CLEMENTINO COELHO PPS PE
28 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
29 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
30 CORIOLANO SALES PMDB BA
31 CORONEL GARCIA PSDB RJ
32 DINO FERNANDES PSDB RJ
33 DJALMAPAES PSB PE
34 DR. EVILÂSIO PSB SP
35 DR. HÉLIO PDT SP
36 DR. ROSINHA PT PR
37 EBERSILVA POT RJ
38 EDUARDO CAMPOS PSB PE
39 EDUARDO JORGE PT SP
40 EDUARDO PAES PTB RJ
41 EDUARDO SEABRA PTB AP
42 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
43 EMERSON KAPAZ PPS SP
44 ESTHER GROSSI PT RS
45 EULER MORAIS PMOB GO
46 EULER RIBEIRO PFL AM
47 EURICO MIRANDA PPB RJ
48 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
49 FATIMA PELAES PSDB AP
50 FERNANDO CORUJA PDT se
51 FERNANDO FERRO PT PE
52 FERNANDO GABEIRA PV RJ
53 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
54 FERNANDO MARRONI PT RS
55 FERNANDO ZUPPO PDT SP
56 FEU ROSA PSDB ES
57 FLÂVIOARNS PSDB PR
58 FRANCISCO GARCIA PFL AM
59 GERALDO SIMOES PT BA
60 GERSON GABRIELLI PFL BA
61 GERVASIO SILVA PFL SC
62 GESSIVALDO ISAIAS PMOB PI
63 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

64 IÉDIOROSA PMDB RJ

65 INAclO ARRUDA PCdaB CE
66 INALDO LEITÃO PSDB PB

67 IRISSIMOES PTB PR

68 JAIR BOLSONARO PPB RJ

69 JANDIRA FEGHALI PCdaB RJ

70 JAQUES WAGNER PT BA
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71 JOÃO COLAÇO
72 JOÃO FASSARELLA
73 JOÃO GRANDÃO
74 JOÃO HERRMANN NETO
75 JOÃO MATOS
76 JOÃO MENDES
77 JOÃO PAULO
78 JORGE BITIAR
79 JOSÉALEKSANDRO
80 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
81 JOSÉ BORBA
82 JOSÉ CARL.OS COUTINHO
83 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
84 JOSÉ CARLOS VIEIRA
85 JOSÉ DIRCEU
86 JOSÉ GENOINO
87 JOSÉ MACHADO
88 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
89 JOSÉ PIMENTEL
90 JOSÉ PRIANTE
91 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
92 JOSUÉ BENGTSON
93 JURANDIL JUAREZ
94 LAURA CARNEIRO
95 LAVOISIER MAIA
96 LIDIA QUINAN
97 LINCOLN PORTELA
98 LUIZ ANTONIO FLEURY
99 LUIZ BllTENCOURT
100 LUIZ CARL.OS HAULY
101 LUIZ SÉRGIO '
102 L.UIZA ERUNDINA
103 MARCIO BITIAR
104 MARCIO MATOS
105 MARCOS CINTRA
106 MARCOS DE JESUS
107 MARIA DO CARMO LARA
108 MARINHA RAUPP
109 MARIO DE OLIVEIRA
110 MEDEIROS
111 MIRIAM REID
112 MIRO TEIXEIRA
113 MOACIR MICHELETTO
114 MORONI TORGAN
115 NEIVA MOREIRA
116 NELSON MARQUEZELLI
117 NELSON PEUEGRINO
118 NEUTON LIMA

PMDB
PT
PT
PPS
PMOB
PMOB
PT
PT
PSL
PSB
PMOB
PFL
PTB
PFL
PT
PT
PT
PFL
PT
PMOB
POT
PTB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSL
PTB
PMDB
P.SDB
PT
PSB
PPS
PT
PL
PSDB
PT
PSDB
PMOB
PFL
POT
PDT
PMDB
PFL
PDT
PTB
PT
PFL

PE
MG
MS
SP
se
RJ
SP
RJ
AC
MA
PR
RJ
PR
SC
SP
SP.
Sp,
PE
CE
PA
SP
PA
AP
RJ
·RN
GO
MG
SP
GO'
PR
RJ
SP
AC
PR
SP
PE
MG
RO
MG
SP
RJ
RJ
PR
CE
MA
SP
BA
SP
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119 NICE LOBAo . . PFL MA
120 NILSON MOURÃO PT AC
121 NILSON PINTO PSDa PA
122 NILTON CAPIXABA PTS RO
123 OLlMPIO PIRE;S por MG
124 OSMÂNIO F:'EREIRA PMDB MG
125 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
126 OSVALDO REIS PMDB TO
127 PADRE ROQUE PT PR
128 PAULO BALTAZAR PSB RJ
129 PAULO BRAGA PFL BA
130 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
131 PAULO MARINHO ·PFL MA
132 PAULO PAIM PT RS
133 PAULO ROCHA PT - PA
134 PEDRO CELSO PT DF
135 PEDRO FERNANDES PFL MA
136 PEDRO NOVAIS PMDB MA
137 PEDRO VALADARES P.SB SE
138 PEDRO WILSON PT GO
139 POMPEO DE MATTOS PDT RS
140 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
141 RAFAEL GUERRA PSDB MG
142 RAINEL BARBOSA PMDB TO
143 REGIS CAVALCANTE PPS AL
144 RICARDO BERZOINI PT SP
145 RICARDO IZAR PMDB SP
146 RICARTE DE FREITAS PSDB MT
147 ROBERTO ARGENTA PHS RS
148 ROBERTO PESSOA , PFL CE
149 RONALDO CAIADO PFL GO
150 RUBENS BUENO PPS PR
151 RUBENS FURLAN PPS SP
152 SALOMÃO CRUZ PPB RR
153 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
154 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG
155 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
156 SEVERINp.CAVALCANTI PPB PE
157 SILAS C.ô,.MARA PTB AM
158 SIMÃO SE~SIM PPB RJ
159 TELMA DF; SOUZA PT. SP
160 TETÉ BEZ:ERRA PMDB MT
161 URSICINÇ;QUEIROZ PFL BA
162 VALDECIÇ>L1VEIRA PT RS
163 VALDIR GANZER PT PA
164 VANESSA-GRAZZIOTIN PCdoB AM
165 VIC PIRES FRANCO p,FL PA
166 VIRGILlO GUIMARÃES PT MG
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167 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
168 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
169 WALDIR PIRES PT BA
170 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
171 WANDERLEY MARTINS PDT RJ
172 WELLlNGTON DIAS PT PI
173 WILSON SANTOS PMDB MT
174 YEDA CRUSIUS PSDB RS
175 ZAIRE REZENDE PMDB MG
176 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
177 ZEZÉ PERRELLA PFL MG
178 ZILA BEZERRA PFL AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ALEX CANZIANI PSDB PR
2 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
3 CESAR BANDEIRA PFL MA
4 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
5 DR. HELENO PSDB RJ
6 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
7 GUSTAVO FRUET PMDB PR
8 JORGE COSTA PMDB PA
9 KATIAABREU PFL TO
10 MAGNO MALTA PTB ES
11 MARCOS AFONSO PT AC
12 PEDRO EUG~NIO PPS PE
13 RAFAEL GRECA PFL PR
14 REGINALDO GERMANO PFL BA
15 ROBSON TUMA PFL SP
16 UBIRATAN AGUIAR PSDB CE
17 ZULAIt: COBRA PSDB SP

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 JOÃO MAGNO PT MG
3 JOAQUIM BRITO PT AL
4 UNO ROSSI PSDB MT
5 OSVALDO SOBRINHO PTB MT
6 WELlNTON FAGUNDES PSDB MT

Assinaturas Repetidas
1 ALMEIDA DE JESUS PL
2 LAURA CARNEIRO PFL

CE
RJ
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Propo
sição

Oficio nº 142/00

Brasília, 23 e junho de 2000

À Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria qúe o Requerimen

to de Criação de CPI da Sra. Deputada Vanessa
Grazziotin e outros, que "Requer a instauração de Co
missão Parlamentar de Inquérito para investigar indí
cios de superfaturamento nas importações de insu
mos de linha humana pela indústria farmacêutica-n-o .
Brasil, desde 1995, de irregularidades no seu controle
administrativo e na aplicação da legislação sobre os
preços de transferência a partir de 1997", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

178 assinaturas confirmadas;
17 assinaturas não confirmadas;
6 deputados licenciados;
2 assinaturas repetidas.
Atenciosamente,
Cláudia Neves C. de Souza. - Chefe.

INDICAÇÃO N!! 1.028, DE 2000
(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Sugere ao Presidente da Câmara
dos Deputados homenagem a persona
lidades brasileiras nas áreas da educa
ção, da cultura e do desporto, mediante a
instituição de uma galeria de fotos no
Plenário da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto.

(Ao Senhor Primeiro Vice-Presidente.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
desta Casa Legislativa vem, através deste expedien
te, expor e requerer o seguinte:

No desempenho de suas atribuições regimenta
is, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto
(CECD) tem constatado o quanto a nação brasileira
deve a personalidades que dedicaram o melhor de
suas vidas e de seus esforços ao desenvolvimento da
educação, da cultura e do desporto nacionais. As
açõesempreendidas por essas figuras, no campo

educacional, esportivo e cultural, constituem exemplo
e merecem, por parte desta Casa, o reconhecimento
público.

Neste sentido, a CECO pretende homenagear,
anualmente, nove personalidades brasileiras que se
destacaram nas áreas da educação, da cultura e do
desporto. A homenagem consistiria na criação, no
Plenário da Comissão, de uma galeria de fotos des
sas personalidades, acompanhadas de pequena bio
grafia. Escolhidas por votação pelos Deputados
membros da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, as fotos de personalidades seriam periodica
mente renovadas e, ao final de cada ano, publicação
especial da Câmara dos Deputados registraria as fo
tos, as biografias e as principais contribuições dos ho
menageados, em suas respectivas áreas.

-No momento em que o País comemora{)s-~tiF

nhentos anos de sua existência, a instituição dessa
galeria de homenagem a determinadas figuras signifi
cativas de nossa história educacional, esportiva e cul
tural constitui, com certeza, um instrumento de afirma
ção da identidade nacional. A homenagem que aqui se
propõe, além de fazer justiça a estas personalidades
nacionais, sintetiza a forma pela qual o Parlamento Bra
sileiro pretende resgatar seu passado como condição
indispensável de valorização da História Pátria.

Vale ressaltar que essa proposição, de minha
iniciativa, teve aprovação unânime na sessão ordiná
ria da Comissão, no último dia 7 de junho do corrente
ano, razão pela qual a CECD espera contar com o
apoio de V. Exª e da Mesa da Câmara dos Deputados
na execução dessa proposta.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente da CECO.

REQUERIMENTO
(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Requer o envio de Indicação à Mesa
da Câmara dos Deputados, propondo
homenagem a personalidades brasileiras
nas áreas da educação, da cultura e do
desporto.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª seja enca
minhada à Mesa desta Casa Legislativa a Indicação
em anexo propondo que a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto homenageie personalidades bra
sileiras que se destacaram nas áreas da educação,
da cultura e do desporto.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente da CECD.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N2 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TfTULO IV
Das Proposições

CAPfTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1ºNa hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

*Alterado para Diário da câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas
do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1 - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das Duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO Ne 1.029,-DE-2000
(Da srª Nice Lobão)

Sugere ao Poder k:xecutivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a
adoção de programas relativos à alfabe
tização de adultos.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que ainda temos 19 milhões de
adultos analfabetos;

Considerando que a educação é dever do Esta
do, segundo a Constituição Federal (art. 208) e que
sua garantia será efetivada mediante a garantia de
ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegura
da, inclusive, para todos os que a eia não tiveram
acesso na idade própria;

Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB, em seu art. 52 preconi
za que o "acesso ao ensino fundamental é direito pú
blico subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindi
cal, entidade de classe ou outra legalmente constituí
da, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder PÚ
blico para exigí-Io:' E que compete aos Estados e aos
Municípios, em regime de colaboração, e com a as
sistência da União: "recensear a população em idade
escolar para o ensino fundamental, e os jovens e
adultos que a ele não tiveram acesso;" e prossegue
no Art. 37, "Os sistemas de ensino assegurarão gratu
itamente aos jovens e aos adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as caracte
rísticas do alunado, seus interesses, condições de
vida e de trabalho, mediante cursos e exames";

Considerando que os programas como Alfabeti
zação Solidária, este atingindo o Norte e Nordeste; os
de alfabetização, patrocinados pelos sindicatos, es-
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pecialmente da construção civil, e os demais, de mo
vimentos populares, organizações não-governamen
tais ou de iniciativa dos próprios órgãos, como o hoje
existente na Câmara dos Deputados, não atingem
todo o universo de analfabetos;

Considerando a necessidade premente de in
clusão de todos os brasileiros no processo de partici
pação político-social;

E, finalmente, considerando a eliminação do
analfabetismo como condição sine qua nom para a
participação no processo global de desenvolvimento;

Vimos solicitar de Vossa Excelência a adoção
de programas de alfabetização em todos os órgãos
da Administração Pública Federal, nos moldes do re
conhecido método inovador de aprendizagem Geem
piano - "Volta aos Estudos", criado pelo Grupo de
Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e
Ação - GEEMPA, organização não-governamental,
fundada em 1970 como Grupo de Estudos sobre o
Ensino de Matemática de Porto Alegre. Adotado em
várias cidades do Rio Grande do Sul, tem resultado
em efetiva aprendizagem dos alunos, em pouco tem
po, apenas três meses, e com índice zero de evasão.

Com esta iniciativa acreditamos estar contribu
indo para a erradicação do analfabetismo entre nós.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tada Nice Lobão.

REQUERIMENTO
(Da srª Nice lobão)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativo à alfabetização
de adultos.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!!, seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo programas relativos à al
fabetização de adultos.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tada Nice Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

.. Inciso I com redação dada pela Emenda Cons
titucional nº 14, de 12-9-96.

11 - progressiva universalização do ensino mé
dio gratuito;

.. Inciso /I com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 14, de 12-9-96.

111.- ptendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às cri
anças de zero a seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci
dade de cada um;

VI- oferta de ensino noturno regular, adequado
as condições do educando;

VII - atendimento ao educando, no ensino fun·
damental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha
mada e zelar, junto aos pais 01,1 responsáveis. pela fre·
qüência à escola.
...............................................L ..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ I •••••••••••••••••••••••••••••••••••

lEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
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TíTULO 111
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo
de cidadãos, associação comunitária, organização
sindical, entidade de classe ou outra legalmente
constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o
Poder Público para exigí-Io.

§ 1ºCompete aos Estados e aos Municípios, em
regime de colaboração, e com a assistência da União:

I - recensear a população em idade escolar
para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que
a ele não tiveram acesso;

11 - fazer-lhes a chamada pública;

111 - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência a escola.

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Po
der Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao
ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplan
do em seguida os demais níveis e modalidades de ensi
no, conforme as prioridades constitucionais e legais.

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no ca
put deste artigo tem legitimidade para peticionar no
Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da
Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário
a ação judicial correspondente.

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade
competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de res-
ponsabilidade. .

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatorie
dade de ensino, o Poder Público criará formas alter
nativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, in
dependentemente da escolarização anterior.

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades

de Educação e Ensino

CAPíTULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃO V
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37. A educação de jovens e adultos será
destinada àqueles que não tiveram acesso ou conti-

nuidade de estudos no ensino fundamental e médio
na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratui
tamente aos jovens e aos adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as caracte
rísticas do alunado, seus interesses, condições de
vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o
acesso e a permanência do trabalhador na escola,
mediante ações integradas e complementares entre
si.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO Nº 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REQUERIMENTO N!! , DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de
Indicação ao Excelentíssimo Ministro de
Estado da Fazenda - Dr. Pedro Sampaio
Malan, solicitando a criação e instalação,
pela Receita Federal, de uma Estação
Aduaneira Interior na cidade de
Lages/SC. --

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso I, e § 1!l, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja encaminhada a indica
ção, ao Ministro da Fazenda, solicitando a criação e
instalaç~o, pela Receita Federal, de uma Estação
Aduaneira Interior na cidade de lages/SC.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja.
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I - as indicações recebidas pela Mesa serão li· de exportadores do oeste de Santa Catarina e ter o
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do movimento expressivo, na região, de tributos das áre-
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis- as federal e estadual.
sões competentes; Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu-

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- tado Fernando Coruja.
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê·
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N!! 1.030, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a
criação e instalação, pela Receita Fed
eral, de uma Estação Aduaneira Interior
na cidade de Lages, Estado de Santa
Catarina.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda 
Dr. Pedro Sampaio Malan,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1!l, do Regi
mento interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Ministério da Fazenda a criação e instalação, pela
Receita Federal, de uma Estação Aduaneira Interior
na cidade de Lages/SC.

Justificação

Senhor Ministro, faço esta indicação, porque La
ges/SC possui as melhores condições para sediar
essa unidade, por ser uma cidade pólo da região, con

_ centrar um dos maiores e mais diversificado número

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N!l 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TrTUlO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva; .

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a

".



REQUERIMENTO Nº , DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Excelentíssimo Ministro de
Estado da Fazenda - Dr. Pedro Sampaio
Malan, solicitando a criação e instalação
pela Receita Federal, de uma Estação
Aduaneira Interior na cidade de Chape
có-se.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso I e § 1ºdo Regimento'lnterno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada a indica
ção, ao Ministro dos Transportes, solicitando a cria
ção e instalação pela Receita Federal, de uma Esta
ção Aduaneira Interior na cidade de Chapecó-SC.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja.
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Excelentíssimo S~nhor Ministro da Fazenda -
Câmara. Dr. Pedro Sampaio Malan,

.' §·1 ºNa hipótese do inciso I, a indicação será ob- Nos termos do art. 113, rnciso I, e § 1º, do Regi-
j~to de requ'erfmento escrito, despachado pelo Presi- mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
dente. e publicado no Diário do Congresso Nacio- ao Ministério da Fazenda a cri~ção e instalação, pela
nal' . Receita Federal, de uma Estação Aduaneira Interior

~ .~ Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- na cidade de Chapecó/Sé:' ':'; ,

dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Justificação
Casas do Congresso Nacional de q2 de outubro de
1995. Senhor Ministro, faço esta indicação, porque

Chapecó/SC possui as melhores condições para se-
§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas diar essa unidade, por ser uma cidade pólo da regiãQr

as seguintes normas: concentrar um dos maiores e mais diversificado nú-
- I - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii- mero de'exportadores do oeste de Santa Catarina e

das em súmula, mandadas à publicação no Diário do ter o movimento expressivo, na região, de tributos das
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis- áréas federal e estaduaL
sões competentes; Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. - Depu- .

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- tado Fernando Coruja. .
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 02 de outubro de
1995.

\I - o parecer referente à indicação será proferi
dó'no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentals 'das proposições congê-
neres; .

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N!! 1.031, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a
criação e instalação, pela Receita Fed
eral, de uma Estação Aduaneira Interior
na cidade de Chapecó, Estado de Santa
Catarina.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA,
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIV'pS

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nº 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TITULO IV
Das Proposições

CAPrTULO 111
Da~ Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

...Artigo alteradopela Rf!solução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto s~bre a matéria de sua iniciativa
exclusiva; ,

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 12 Na hipótese do incisó I, a indicação será ob
jeto de requerimento escritÇl, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

... Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2º Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:' .

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

... Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes,.das· Mesas das duas
Casas do: Congresso Nac~onài de 2 dé outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação·e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de ~qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.
....................................... :. .
......................................................................, .

INDICAÇÃO Nº 1.032, DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno) .

Sugere ao Poder Execütivo, por in':'
termédio do Ministério de Minas e Ener
gia, a adoção de providência quanto à
composição da Comissão coordenadora
dos trabalhos de planejamento indicativ~

da expansão da infra-estrutura de abas
tecimento de gás liquefeito de petróleo 
GLP, assim como providência atinente à
regulamentação da atividade de revende
dores varejistas de GLP.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro das Mi'las e
Energia,

Refiro-me a uma reivindicação da Federação
Nacional dos Revendedores de Gás - FERGÁS.

"

Ocorre que a Agência Nacional de Petróleo -
ANp, entidade integrante da Administração Federal
indireta, submetida ao regime autárquico especial,
como órgão regulador da indústria do petróleo, vincu
lado a esse Ministério, editou, no dia 15 de outubro de
1998, a Portaria nº 153, que "Constitui Comissão para
coordenar os trabalhos de planejamento indicativo da
expansão da infra-estrutura de abastecimento de gás
liquefeito de petróleo - GLP e propor as normas cor
respondentes".

O art. 2º dessa Portaria define a composição da
aludida Comissão, que será integrada por represen
tantes da Agência Nacional do Petróleo - ANp, bem
como por representantes do setor do GLP, isto é, dC?s
produtores, dos importadores e das companhias di~

tribuidoras de GLP.

Não se inclui nesse rol, como se vê, represen
tantes dos revendedores de GLP.

Deve-se ressaltar, entretanto, que a atividade
desenvolvida pelos revendedores remonta à década
de 50, sendo considerável, portanto, a sua antigüida
de. A FERGÁS, que representa esse segmento do se
tor de GLP, reúne cerca de 70.000 revendedores, en
tre micro, pequenas e médias empresas, responsáve
is por 85% do GLP comercializado em território nacio
nal. Estima-se que tais revendedores geram 700.000



"MINUTA

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP

PORTARIA Ne , DE DE DE 2000

Dispõe sobre atividade de revende
dor varejista de Gás Liquefeito de Petró
leo - RVlGLP.

A melhor concretização do art. 8º da Lei nº
9.478/97 e das diretrizes que ela impõe à ANP conci
lia-se com a alteração preconizada pela Fergás.

As razões supramencionadas são de todo sufi
cientes para que se proceda à alteração do art. 2º da
Portaria nº 153 - ANP/99, incluindo-se nele represen
tantes dos revendedores de GLP.

Em face da notória importância da atividade de
revenda, a varejo, de GLP, e tendo em vista o reclamo
que chega à Câmara dos Deputados, por parte dos
revendedores de GLP, sugerimos também a regula
mentação da Atividade de Revendedor Varejista de
Gás Liquefeito de Petróleo RV/GLp, a seguir editada.

34444 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

empregos diretos, ou seja, um número significativa- princípio do tratamento isonômico para os iguais (na
mente maior em relação às distribuidores de GLP. hipótese que ora se cuida, todos, tanto os constantes

Além disso, oportuno destacar que o movimento do art. 2º da Portaria nº 153 quanto os revendedores,
econômico decorrente da atividade desenvolvida pe- igualam-se pelo mesmo interesse que têm em rela-
los revendedores de GLP alcança o valor de ção à regulamentação do assunto).
R$3.500.000.000,OO (três bilhões e quinhentos mi- Écurioso que o art. 2º fala em representantes da
Ihões de reais) por ano. Trata-se de um valor que não Agência Nacional de Petróleo - ANp, enumerando 6
pode ser ignorado. superintendências, e representantes do setor do GLP,

Esses elementos apresentam-se suficientes referindo-se meramente aos produtores, importado-
para legitimar a presença de representantes dos re- res e companhias. A essa altura, impõe-se uma inda-
vendedores na Comissão a que alude a Portaria nº gação: os revendedores não fazem parte do setor do
153/98 - ANP, não como meros participantes, mas GLP?
como integrantes. Acrescente-se, ainda, que o art. 8º da Lei nº

Em 27 de janeiro de 1999, mediante expediente 9.478, de 6 de agosto de 1997,_~tabelecea finalida-
encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Nacional de da ANP, de promover a regulaÇãu-da indústria do
do Petróleo - ANP, o Presidente da FERGÁS pleiteou petróleo, a qual abrange as atividades atinentes a
a alteração da Portaria referida, a fim de incluir, em seus derivados.
seu art. 2º, representantes dos revendedores como Nos termos do inciso I do mesmo artigo, a ANP
membros da Comissão. deve implementar a política nacional de petróleo com

Todavia, em resposta ao pleito, o Diretor-Geral ênfase na garantia do suprimento de derivados de pe-
da ANP afirmou, por meio do Ofício nº tróleo em todo o território nacional e na proteção dos
19/99/CRF-DG/ANP-RJ, que "de acordo com o artigo interesses dos consumidores quanto a preço, quali-
2º, § 1º da Portaria nº 153, de 15 de outubro de 1998, dade e oferta dos produtos.
agentes do mercado que não compõem a Comissão Os atos da ANP pautar-se-ão pela obediência
poderão ser convidados para participar de assuntos aos princípios estatuídos, entre outros, no art. 8º. A
específicos. Assim, a Comissão poderá convidar um proteção dos interesses dos consumidores, quanto à
representante dos revendedores de GLP para partici- oferta dos produtos, como pretende a lei, alicerça, de
par dos trabalhos supramencionados, quando o as- modo contundente, a presença dos revendedores na
sunto em pauta for especificamente relacionado com Comissão instituída pela Portaria nº 153 - ANP/98,
essa atividade". não como simples participantes, mas como integran-

Ora, "data máxima venha", a Portaria 153/98 - teso
ANP cria, e assim o afirma a sua própria ementa, Co
missão destinada a coordenar os trabalhos de plane
jamento indicativo da expansão da infra-estrutura de
abastecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP e
propor as normas correspondentes.

Desse modo, creio que o assunto na pauta da
Comissão há de ser sempre, ainda que indiretamen
te, correlacionado com a atividade dos revendedores
de GLP.

Vejo, de tal sorte, com uma legitimidade irreto
cável a solicitação da FERGÁS, que, em razão de sua
expressividade, deve integrar a Comissão instituída
pela Portaria nº 153/98 - ANP.

E isso há de se concretizar como corolário de
várias regras insculpidas na Lex Magna, como, por
exemplo, aquela segundo a qual a República Federa
tiva do Brasil constitui-se em estado democrático de
direito (se é democrático, todos os segmentos envol-
vidos na questão têm o direito de influenciar na deci-
são); a Administração Pública rege-se pelo princípio
da moralidade e da legalidade; a Lei Maior consagra o
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O Diretor da Agência Nacional do Petróleo - Art. 4º A construção das instalações civis do re-
ANp, no uso de suas atribuições, conferidas pela (...) vendedor de GLP obedecerá às normas estabeleci-
e com base na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, das pela ANP, às de proteção'ao meio ambiente e às
torna público o seguinte ato: de posturas municipais.

Art. 1º A atividade de Revendedor Varejista de Parágrafo único - A construção a que se refere
Gás Liquefeito de Petróleo RV/GLP, considerada ativi- este artigo independe de autorização da ANP.
dade essencial, deverá ser exercida por pessoa jurídi- Art. 5º O revendedor de GLP somente poderá
ca sediada no País, organizada de acordo com as leis comercializar produtos, de que trata o caput do art. 1º
brasileiras, mediante registro com observância ao desta Portaria, oriundos de empresa autorizada pela
disposto neste Portaria. ANP a atuar como distribuidora.

I - A atividade de revenda no varejo, dos produ- Parágrafo único - Sempre que solicitado pelo
tos especificados no caput deste artigo, somente consumidor, o revendedor de GLP deverá efetuar as
será exercida em estabelecimentos denominados análises de vazamentos e pesagem dos botijões, se-
Posto Revendedor de GLP (PR/GLP) e por meio de gundo a legislação da ANP.
entrega domiciliar de botijões. Art. 6º O revendedor de GLP, além dos equipa-

11- É facultado, na área ocupada pelo Revende- mentos necessários para a realização das análises
dor de GLP, o desempenho de outras atividades co- de vazamento do produto relacionadas no parágrafo
merciais e de prestação de serviços. único do artigo anterior desta Portaria, deve possuir

Art. 2º O exercício da atividade de revenda no balança decimal, aferida e em perfeito estado de fun-
varejo depende do atendimento, em caráter perma- cionamento, para que o consumidor possa conferir o
nente, dos seguinte~ requisitos: peso dos botijões.

1- Possuir o registro de revendedor de GLp, ex- Art. 7º É permitido ao revendedor de GLP trans-
pedido pela Agência Nacional do Petróleo - ANP; portar botijões em caminhões próprios, de sua base

fi - Dispor de equipamentos para detecção de de distribuição até o seu estabelecimento, observada
vazamentos de GLp, líquido e material para teste de a legislação pertinente em vigor.
vazamento de GLP, bem como possuir balança deci- Art. 8º São condições para a comercialização de
mal para que o consumidor possa aferir o peso dos ttotijões de GLI;':
botijões. 1- estar o produto, de aC,ordo éom as especifica-

Art. 3º O registro de Revendedor de GLP será ções de peso;' ' ,
expedido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data II - esúu os botjjõe~ ,de"acordo com ,as condi-
de protocolização na ANP, dos seguintes documen- ções determinadas pela ANP;
tos, que devem estar autenticados: 111- informar, de maneira ostensiva e adequada,

I - ficha cadastral para GLP, conforme modelo a respeito da nocividade, periculosidade e uso dos
aprovado pela ANP; produtos;

11 - cópia do contrato social e suas alterações, IV - prestar informações, para os consumido-
devidamente registrados; res, sobre os produtos comercializados;

111 - cópia do alvará de funcionamento e com- V - atender às demandas do consumidor na
provante de conclusão das obras civis das instala- exata medida da disponibilidade de estoque, existen-
ções, expedidos pela prefeitura municipal; te no revendedor de GLP.

IV - cópia da inscrição na Fazenda Estadual; Art. 9º É vedado às distribuidoras'o exercício da
V - cópia do cartão CNPJ; atividade de revendedores de GLP.
VI- cópia da certidão negativa da Receita Fede- Art. 10. O revendedor de GLP obriga-se a:

ral e Estadual; r- garantir a qualidade e a quantidade dos boti-
VII - cópia de certificado expedido pelo Corpo jões de GLP, na forma da legislação específica;

de Bombeiros. 11- garantir as condições de segurança para ar-
§ 1º O revendedor de GLP fica autorizado a inici- mazenamento de recipientes transportáveis de GLP,

ar suas atividades se, após o prazo referido no caput observada a legislação pertinente em vigor;
deste artigo, não houver manifestação da ANP. 111 - exibir, para informação do consumidor, os

§ 2º As alterações de qualquer natureza, dos preços de todos os botijões de GLP comercializados,
dados informados, deverão ser comunicadas à ANP, afixados em painel com dimensões adequadas, na
no prazo de 30 (trinta) dias. entrada do estabelecimento de revenda de GLP, de



LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CAPfTULO IV
Da Agência Nacional do Petróleo

Seção I
Da Instituição e das Atribuições

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério das Minas e Energia, atinente à
composição da Comissão coordenadora
dos trabalhos de planejamento indicativo
da expansão da infra-estrutura de abas
tecimento de gás liqüefeito de petróleo 
GLP, assim como atinente à regulamen
tação da atividade de revendedores vare
jistas de GLP.

Dispõe sobre a Política Energética
Nacional, as Atividades Relativas ao Mo
nopólio do Petróleo, Institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agên
cia Nacional do Petróleo, e dá Outras
Providências.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 113, I e § Iº, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que seja encaminhada ao Poder Executi
vo, Ministério das Minas e Energia, a Indicação ane
xa, sugerindo a alteração do art. 2º da Portaria nº 153,
de 15 de outubro de 1998, editada pela Agência Naci
onal de Petróleo - ANP, a fim de que a Comissão refe
rida nesse artigo seja integrada também por repre
sentantes dos revendedores de GLP; e sugerindo
também a regulamentação da atividade de revende
dores varejistas de GLP.

Sala das sessões, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Rubens Bueno, PPS/PR.
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modo destacado e de fácil visualização à distância, Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de
tanto diurna como noturna; sua publicação.

IV - exibir em quadro de aviso de modo destaca- Diretor"
do, com caracteres legíveis e de fácil visualização, Sala das sessões, 21 de junho de 2000. - Depu-
para permitir ao consumidor identificar facilmente as tado Rubens Bueno, PPS/PR.
responsabilidades e as instâncias de recorrência
quanto aos assuntos relacionados com a comerciali
zação dos botijões de GLP:

a) o nome e a razão social do revendedor de
GLP;

b) o nome, endereço e telefones das empresas
distribuidoras do GLP comercializado pelo revende
dor de GLP;

c) endereço e telefone da ANP, no Rio de Janei
ro, indicando que para elaceverão ser dirigidas recla-
mações que não foram atendidas pelo revendedor ou
pelo distribuidor de GLP.

V -funcionar nas localidades em que se realiza
rem eleições municipais, estaduais ou federais, inde
pendentemente do dia da semana;

VI - armazenar os botijões de GLP em locais
previamente estabelecidos pela legislação em vigor;

VII- manter equipamentos para detecção de va
zamentos de GLp, líquidos e material para teste de va
zamentos de GLp, bem como possuir balança decimal
em perfeito estado de funcionamento e conservação;

VIII - manter o mapa de controle de movimento
mensal - MCMM, devidamente escriturado e atuali
zado, bem como as notas fiscais de aquisição de boti
jões de GLP;

IX - permitir o livre acesso dos fiscais da ANP e
dos órgãos conveniados às suas instalações e docu
mentação.

Art. 11 . A AN P poderá estabelecer penalidades
pelo descumprimento do disposto nesta Portaria,
sem prejuízo de outras sanções a que o infrator esti
ver sujeito, na forma prevista no Decreto nº 1.021 , de
27 de dezembro de 1993.

Art. 12. O registro para o exercício da atividade
de que trata esta Portaria será cancelado nos seguin
tes casos:

1- extinção da empresa, judicial ou extrajudicial
mente;

" - a requerimento da empresa;
111 - a qualquer tempo, quando verificado pela

ANP que as atividades estão sendo executadas em
desacordo com as normas em vigor.

Art. 13. Os revendedores de GLP, já detentores
de registro, ficam obrigados a atender às disposições
constantes desta Portaria, no prazo de 90 dias, conta
dos da data de sua publicação no Diário Oficiai da
União.



Dispõe sobre a Fiscalização da Dis
tribuição, do Armazenamento e do Co
mércio de CombustíveisJ Apuração das
Infrações e Penalidades.

CAPíTULO I
Do Exercício da Fiscalização

Art. 1º O abastecimento nacional de combustíveis
será fiscalizado pelo Departamento Nacional de Com
bustiveis - DNC, por intermédio de seus fiscais, dos
Chefes de Seção e de Serviço de Fiscalização de Com
bustíveis das Delegacias Regionais do Ministério de Mi
nas e Energia e mediante convênios com órgãos da
Administração Pública direta e indireta da União, dos
Estados e dos Municípios.

§ 1!! Revogado pelo Decreto nº 1.501, de
24-5-1995 - DOU de 25-5-1995, em vigor desde a pu-
blicação. .

§ 2º Constatada qualquer infração às disposi
ções deste Decreto e demais normas legais e regula
mentares relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, o agente de fiscalização conveniado e
os Chefes de Seção e de Serviços de Fiscalização de
Combustíveis das Delegacias Regionais do Ministé
rio de Minas e Energja-dev.erão lavrar.o..auto de repre
sentação com observância do disposto no art. 6º des
te Decreto, exceto os seus incisos VI, VII, VIII e IX.

§ 3º O agente de fiscalização conveniado enviará
o auto de representação para o DNC no prazo que for
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Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se
regulação, a contratação e a fiscalização das ativida- por sua divulgação;
des econômicas integrantes da indústria do petróleo, XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do
cabendo-lhe: Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o

1- implementar, em sua esfera de atribuições, a cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégi-
política nacional de petróleo e gás natural, contida na cos de Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº
política energética nacional, nos termos do Capitulo I 8.176, de 8 de fevereiro de 1991 ;
desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de XIV - articular-se com os outros órgãos regula-
derivados de petróleo em todo o território nacional e dores do setor energético sobre matérias de interesse
na proteção dos 'interesses dos consumidores quanto comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao
a preço, qualidade e oferta dos produtos; CNPE;

11 - promover estudos visando à delimitação de XV - regular e autorizar as atividades relaciona-
blocos, para efeito de concessão das ativjdades de das com o abasteciment~ n~yionªI_.d~c_Q!'ntt~tív~~.
exploração, desenvolvimento e produção; fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios

111_ regular a execução de serviços de geologia com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal
e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visan- ou Municípios.
do ao levantamento de dados técnicos, destinados à .
comercialização, em bases não-exclusivas. .. ..

IV - elaborar os editais e promover as licitações DECRETO N!! 1.021 J DE 27 DE
para a concessão de exploração, desenvolvimento e DEZEMBRO DE 1993
produção, celebrando os contratos delas decorrentes (Revogado pelo Decreto nº 2.953, de 28-1-1999).
e fiscalizando a sua execução;

V - autorizar a prática das atividades de refina
ção, processamento transporte, importação e expor
tação, na forma estabelecida nesta lei e sua regula
mentação;

VI - estabelecer critérios para o cálculo de tari
fas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores,
nos casos e da forma previstos nesta lei;

VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convê
nios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as
atividades integrantes da indústria do petróleo, bem
como aplicar as sanções administrativas e pecuniári
as previstas em lei, regulamento ou contrato;

VIII - instruir processo com vistas à declaração
de utilidade pública, para fins de desapropriação e
instituição de servidão administrativa, das áreas ne
cessárias à exploração, desenvolvimento e produção
de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de
dutos e de terminais;

IX - fazer cumprir as boas práticas de conserva
ção e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás
natural e de preservação do meio ambiente;

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas
tecnologias na exploração, produção, transporte, refi
no e processamento;

X1.= organizar e manter o acervo das informa
ções e dados técnicos relativos às atividades da in
dústria do petróleo;

XII - consolidar anualmente as informações so
bre as reservas nacionais de petróleo e gás natural
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estabelecido no instrumento de convênio, para o fim
do disposto nos artigos 6º a 10, deste Decreto.

DECRETO Ni 2.953, DE 28 DE JANEIRO DE 1999

Dispõe sobre o Procedimento Admi
nistrativo para Aplicação de Penalidades
por Infrações Cometidas nas Atividades
Relativas à Indústria do Petróleo e ao
Abastecimento Nacional de Combustíve
is!.-~ d~_Outras Providências.

CAPíTULO V
Das Disposições Finais

Art. 38. Fica revogado o Decreto nº 1,021 , de 27
de dezembro de 1993.

PORTARIA Nº 153, DE 15 DE OUTUBRO DE 1998

Constitui Comissão para coordenar
os trabalhos de planejamento indicativo
da expansão da infra-estrutura de abas
tecimento de gás liquefeito de petróleo 
GLP e propor as normas corresponden
tes.

O Diretor-Geral da Agência Nacional do Petró
leo, no uso das syas atribuições legais, e com base na
Resolução da Diretoria RD 1')2 249, de 6 de outubro de
1998, torna'público o seguiflte' ato: :

Art.1 º 'Fi~á ~9ristitu ídá,a Çomissã~ para coorde
nar os trabal~os de planejam'ento indic,ativo da expan
são da infra:estrutura'de abastecimento de gás lique
feito de petróleo - GlP e propor as normas corres
pondentes.

Art. 2º A Comissão será composta por represen
tantes dos seguintes órgãos:

I - Agência Nacional do Petróleo:
a) Superintendência de Desenvolvimento da

Infra-estrutura de Abastecimento, a quem caberá a
coordenação;

b) Superintendência de Transporte de Petróleo,
seus Derivados e Gás Natural;

c) Superintendência de Refino e Processamen
to de Gás Natural;

d) Superintendência de Abastecimento;
e) Superintendência de Importação e Exporta

ção de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural;

f) Superintendência de Relações Institucionais.
11 - do Setor de GlP:
a) Produtores de GlP;
b) Importadores de GlP;
c) Companhias Distribuidoras de GlP.
§ 1º A Comissão poderá convidar representan

tes de outros agentes envolvidos com as atividades
relacionadas com a infra-estrutura de abastecimento,
conforme a especificidade do assunto a ser analisa
do.

§ 2º A Comissão poderá criar ~r-l;l130S de trabalho
específicos para sugerir normas ou aperfeiçoamen
tos de portarias para que melhor viabilizem a utiliza
ção e a expansão da infra-estrutura de abastecimento
de GlP,

§ 3º Os agentes citados anteriormente deverão
formalizar a indicação de seus representantes na Co
missão à Superintendência de Desenvolvimento da
Infra-estrutura de Abastecimento, no prazo de 20 dias
da publicação desta portaria.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio,

David Zylbersztajn, Diretor-Geral.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO Nº 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art, 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

,.Artigo alteradopela Resolução nº1O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.



Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. 
Agnelo Queiroz.

Considerando que o pagamento de inscrição
para participar do Enem elimina os já excluídos de
tantos direitos e privilégios, exatamente a camada
mais carente do nosso povo, e impossibilita ao Estado
identificar se estes estão recebendo ensino médio de
qualidade inferior que o daqueles que podem pagar a
escola particular e seu exame nacional,

Vimos solicitar de V. Exa. a suspensão da referi
da taxa de inscrição mantendo a gratuidade dos exa
mes e o envolvimento de todas as instituições no pro
cesso.

Com esta iniciativa acreditamos estar contribu
indo para a construção de uma educação democráti
ca.

INDICAÇÃO Nº 1.033, DE 2000
(Do Sr. AgneJo Queiroz)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, a
suspensão da taxa de inscrição no Exa
me Nacional do Ensino Médio - ENEM.
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§ 19 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob- aferir o desenvolvimento de suas competências fun-
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi- damentais ao exercício pleno da cidadania;
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio- Considerando que esta iniciativa do MEC aten-
nal. de ao disposto no art. 99 , inciso VI, da LDB que deter-

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- mina que a União incumbir-se-á "de um processo na-
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas cional de avaliação do rendimento escolar, para todos
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de os níveis de ensino, objetivando a definição de priori-
1995. dades e a melhoria da qualidade de ensino";

§ 29 Na hipótese do inciso 11, serão observadas Considerando que diferentemente dos exames
as seguintes normas: escolares comuns, o Enem é constituído de uma úni-

I - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii- ca prova, concebida a partir de uma matriz que com-
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do bina competência e habilidades próprias do aluno em
Congresso Nacional e encaminhadas às comissões fase final da educação básica, tendo como referência
competentes; a LOS, os Parâmetros Curriculares Nacionais do

Ensino Fundamental, as Diretrizes Curriculares Naci-
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- onais do Ensino Médio e a Reforma do Ensino Médio;

dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de Considerando que as principais universidades
1995. brasileiras já se manifestaram oficialmente pela utili

zação, em 1999, dos resultados do Enem nos seus
/I - o parecer referente à indicação será proferi- processos de seleção, sendo que algumas reserva-

do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da rão vagas aos participantes que obtiverem média ma-
presidência da comissão; ior ou igual a determinada nota; outras, ainda, substi-

/11- se a Comissão que tiver de opinar sobre in- tuirão a nota do vestibular pela nota do Enem, confor-
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá me documento do MEC, à disposição na Internet;
este os trâmites regimentais das proposições congê- Considerando que a inscrição para o referido
neres; exame exige o pagamento de uma taxa de inscrição,

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- prevista na Portaria n9 6, de 25 de janeiro de 2000, do
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- nais _ INEP, em seu art. 6º, normas gerais, da Inscri-
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere- ção;
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Exmº Sr. Ministro de Estado da Educação,
Considerando que o Enem, a ser realizado anu

almente, objetiva avaliar o desempenho do aluno para

REQUERIMENTO
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa á cobrança de
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11 - DAS INSCRiÇÕES
Normas Gerais

ANEXO 1 .
Sistemática para a Realização do

Exame Nacional do Ensino Médi~ no Exercrclo
do Ano 2000

taxa de inscrição no Exame Nacional do Art 22Esta Portaria entrará em vigor na data da
Ensino Médio - ENEM sua publicação no Diário Oficiai da União.'

Maria Helena Guimarães de CastroSenhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1g, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!!. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a suspensão da cobrança
de taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Agnelo Queiroz

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE

ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N2 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

Art. 62 Poderão inscrever-se ao ~nem:

1- aqueles que se encontrem em qualquer uma
das situações definidas no art. 42 de~a Portaria;

11 - aqueles que efetuem o pagamento da taxa de
inscrição, no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais).
...........................................................•........................

TITULO IV
Da Organização da Educação Nacional

Art. 9º A União incumbir-se-à de:

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1989

.
VI .,... assegurar processo nacional de avaliação

do rendimento escolar no ensino fundamental, médio
e superior, em colaboração com os sistemas de ensi
no, objetivando a definição de prioridades e a melho
ria da qualidade do ensino;

Aprova O Regimento Interno da Câ·
mara dos Deputado~

TrTULO IV
Das Proposições'

'PORTARIA Nº 6, DE 25 DE JANEIRO DE 2000

Estabelece A Sistemática e Demais
Disposições Para A Realização do Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, no
ano de 2000.

A Presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais INEP, no uso de suas atribui
ções estatutárias e regimentais e tendo em vista o

. disposto na Portaria Ministerial nº 438, de 28 de maio
de 1998, que instituiu o Exame Nacional do Ensino
Médio,

Resolve:
Art 12 Ficam estabelecidas, na forma dos Ane

xos I, 11 e 111 desta Portaria, a sistemática e demais dis
posições para a realização do Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, no ano de 2000.

.CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

li'Artigo alterado pelé4 Resolução nº10, de 1991.

I - sugere a outro .Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1!! Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional



Justificação

Em primeiro lugar, a nossa propositura visa a
resgatar os laços históricos com o povo Nigeriano,
que tão bem se expressa na composição da etnia bra
sileira. As raízes históricas entre os dois países, obri
ga-nos, cada vez mais, a consolidar os nossos víncu
los culturais, sociais, políticos e econômi'cos.

Ciente desse processo histórico, a Câmara dos
Deputados não pode prescindir do seu papel de insti
tuição mediadora dos interesses da sociedadeesse
sentido criar um grupo parlamentar Brasil-Nigéria' é
de fundamental importância para o restabelecimento
dos vínculos e interesses mútuos entre os dois paí
ses.

Além disto, estreitar relações com a nação nige
riana significa ampliar as nossas possibilidades co
merciais e de consolidar os aspectos culturais que ca
racterizar a população Afro-Brasileira.

Do ponto de vista da economia internacional, a
\ busca de novos parceiros comerciais fora do eixo

Estados Unidos e União Européia traria ao Brasil, que
hoje está reduzido ao bloco de emergentes, nos pro
porcionaria um grau significativo de autonomia e al
ternativa perante ao processo de globalização que
apenas beneficia os países do G-7.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000:- De
putado José Machado, - Deputado Ben-Hur Ferrei
ra, - Deputado João Samp.aio.

O SR. PRESID~NTE (Themfstocles' Sampaió)
- Sras. e Srs. Deputados,. estando pr~senJé em ple
nário o Sr. Francisco Rodrigues d~ 'Sousa, 'elejt?
pela coligação PDT/PMN/PPB/PSB/PSI;)B/PTdoB,
representante do Estado do Maranhão, e~ virtude
do afastamento do titular, Deputado Neiva Moreira,
convido S. Ex!! a prestar o compromisso regimental,
com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Francisco Rodrigues
de Sousa e presta o seguinte compromisso):

"Prometo manter, defender e cumprir a consti
-tuição, observar as leis, promover o bem geral do
povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a
independência do brasi!.

Assim o prometo".

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Declaro empossado o Sr. Francisco Rodrigues de
Sousa. (Palmas.)
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*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca- sua publicação.
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
, I ~ as indicações récebidas pela Mesa serão li-

das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional' e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alteradó para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

" - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

JJJ - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projéto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;. ,

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 97, DE 2000
(Do Sr. José Machado e Outros)

. Cria o Grupo Parlamentar Bra
sil-Nigéria.

(Ao Senhor Primeiro Vice-Presidente.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art.. 1ºFica criado. como serviço de cooperação

interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-Nigéria.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
c9mposto por membros do Congresso Nacional que

. a ele aderirem.

Art.. 2º O Grupo Parlamentàr reger-se-á .pelo
seu estatuto, a ser aprovado na primeira assembléia
g~ral ordinária, cujas disposições deverão respeitar
a legislação interna em vigor, e atuará sem ônus
para a Câmara dos Deputados.



o SR. ALBERTO FRAGA (Bloco/PMDB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna fazer uma reclama
ção e me posicionar contrariamente ao procedimento
do Governo Federal no que diz respeito à segurança
pública.

Sou Relator do projeto de lei que tramita na Co
missão Especial de Segurança Pública há nove ou
dez meses e a todo instante somos surpreendidos
pelas ações isoladas do Governo Federal e do Minis
tro da Justiça, que não estabelece nenhum contato
conosco, embora estejamos preocupados em fazer
relatório convergente para as idéias do Poder Execu
tivo.

Recebemos a informação de que nada seria fei
to sem a consulta à Comissão. No entanto, fomos sur
preendidos pelo anúncio do Plano Nacional de Segu
rança Pública, do qual não vou falar hoje, embora de
vesse talvez ensinar como fazê-lo.

A criminalidade é reconhecida, em todos os jor
nais brasileiros, como o problema mais crucial da so
ciedade. No entanto, o Governo Federal lança um tí
mido plano nacional, que de segurança não tem ab
solutamente nada, para combatê-Ia.

Vou deixar para mais tarde esse assunto. Hoje
vou falar apenas sobre o projeto de lei que também foi
objeto de acordo entre a Comissão Especial de Segu
rança Pública e o Ministro da Justiça. Concordamos
que haveria a integração das polícias, ou seja, o esta
belecimento de uma corporação una, com dois seg
mentos, em vez da unificação. E mais uma vez fomos
surpreendidos pelo Ministério da Justiça, que enviou
a esta Casa projeto de lei criando a lei orgânica da Po
lícia Civil. Vejam V. EXªs: falamos em integração das
polícias, mas o Poder Executivo envia projeto de lei
tratando apenas da Polícia Civil. Por que não foi incluí
da a lei orgânica das Polícias Militares? Preferem que
elas fiquem sob a tutela do Decreto-Lei nº 667, ex
crescência da ditadura militar, no qual se revela ver
dadeiro vínculo com o Exército brasileiro?

No entanto, esse projeto de lei - pasmem 05

_.Srs.. parlamentares - tramitará em regime.de urgên
cia constitucional. Parece que, para o Ministro da Jus
tiça, é muito mais iQ"lportante aprovar a lei de organi
zação básica da Polícia Civil do que reestruturar a se-

_ gurança pública do País.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fra-
ga.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Com isso, anula-se a função da Polícia Militar,
Passa-se ao até mesmo se desmancha o que definem os Juizados

Especiais, ou seja, que os termos circunstanciados
de uma ocorrência podem ser tomados por qualquer
autoridade. Os delegados dizem que não e que so
mente eles têm autoridade para fazê-lo. Se um policial
militar registrar ocorrência de pequeno poder ofensi
vo, não poderá conduzi-Ia ao Juizado Especial, ao
juiz. Terá de levá-Ia ao magistrado, ao delegado de
polícia, pois somente ele tem o poder de definir se é
uma questão simples e de elaborar os termos cir
cunstanciados.

Sabe V. Exª por que, Sr. Presidente? Porque os
três assessores do Ministro da Justi~a-sãedelegades
de polícia. São eles os autores dessa vergonha cha
mada Plano Nacional de Segurança Pública.

Conforme disse no início, embora seja coronel
da Polícia Militar, estou fazendo um relatório sobre se
gurança pública sem corporativismo. Esta Casa não
pode ser regida pela opinião de três delegados de po
lícia. E quem está mandando no Secretário Nacional
de Segurança Pública é um delegado de polícia de
São Paulo - está colocando no texto o que bem en
tende. E nós vamos ficar a reboque?

Ainda há pouco falei com um assessor do Minis
tro da Justiça, segundo o qual teremos de aprovar
esse projeto de lei. Pode ser que seja aprovado, mas
vão ter de ouvir muito nesta Casa - há aqui Parlamen
tares que conhecem o papel das duas Polícias. Tanto
conhecem que a imprensa divulga, na Folha de S.Pa
ulo, em quem a sociedade confia mais: se na Polícia
Militar ou na Polícia Civil.

Sr. Presidente, agradeço e peço que meu pro
nunciamento seja divulgado nos Anais da Casa e no
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em contestação a denúncias
emanadas por alguns representantes do Município
de Rorainópolis sobre os serviços de telefonia naque
la localidade, acabo de receber ofício da Telemar, que
apresenta fatos merecedores de divulgação nesta
Câmara Federal, a seguir relacionados:

a) Em maio último - mês que coincidiu com a
chegada das referidas denúncias em meu gabinete

parlamentar·, a Telemar ço_nç~iuJrmtQrtaDte o-º-rª_~

substituição da Central Telefônica de São Luís do
Anauá, responsável pelo encaminhamento de todas
as ligações do sul do Estado de Roraima. Esse fato
passou a proporcionar melhora significativa na
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qualidade das ligações originadas e terminadas nos
municípios daquela região.

b) Reconhece a Telemar a existência de apenas
doze telefones públicos no Município de Rorainópolis
- o que é pouco em relação ao ideal apregoado: um
telefone para cada mil habitantes -, mas promete a
referida empresa a elevação de doze para vinte
orelhões, como meta até o final do ano.

e) Como esperança para melhores dias da
população, digo eu, o diretor de negócios daquela
companhia, Or. Roque José de Souza, informa que se
encontra em fase de aquisição uma nova central tele
fônica para substituir a atual de Rorainópolis, o que,
segundo o referido diretor, deverá ocorrer até outubro
deste ano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pelos
fatos mencionados, cabe-me elogiar os trabalhos do
Or. Roque à frente daquela companhia telefônica e
tranqüilizar a população da cidade que mais cresce
neste nosso Brasil - Rorainópolis -, crescimento
esse propalado e reconhecido pela mais importante e
elevada mídia nacional.

Em contrapartida a esse crescimento, cabe-nos
refletir sobre esse aumento populacional que, se por
um lado dá destaque a essa nossa importante cidade,
por outro lado tem nos afetado pela impossibilidade
da compatibilização das obras de infra-estrutura
diante desse incontrolável crescimento populacional
que se vem pondo além de todas as projeções
efetuadas, já que enorme fluxo de novos moradores
ali aporta, em grupos familiares, a cada novo dia.

Esse é o preço do crescimento e a razão do
reclamo que é de direito fazer. Aos administradores
cabe o empenho à realização das obras, e a nós, polí
ticos, criticar ou elogiar quem administra, desde que
no sentido construtivo, para um Brasil melhor. Rorai
nópolis e a Telemar, bem sei, caminham nesse
sentido.

Parabéns à Telemar, a Rorainópolis e aos seus
políticos locais, dignos representantes dos anseios
daquela comunidade.

Na reivindicação de serviços públicos efici
entes, a população é quem sai ganhando, e a Telemar
bem se põe inserida na participação desse almejado
desenvolvimento.

Parabéns ao Or. Roque José de Souza à frente
desse importante trabalho.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARMANDO ABíLrO (B/oco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, na semana próxima passada tive
mais uma oportunidade de visitar algumas cidades de
meu Estado, a Paraíba, principalmente aquelas em
que o problema do abastecimento de água preocupa,
inquieta e começa a apresentar indicadores de
não-solução, pelo menos a curto prazo.

No que diz respeito a essa situação, com o
contingencíamento dos recursos do Orçamento, nós
que formamos a bancada da Paraíba, em função
exatamente de a falta de água ser considerada o
maior problema do Estado, colocamos quase todas
as nossas emendas no orçamento de integração
nacional, principalmente na Secretaria de Recursos
Hídricos, para construção de várias barragens, que
resolveriam o problema.

Agora surgiu a notícia de que as emendas de
bancada só serão viabilizadas após o período de
eleição; conseqüentemente, depois de outubro.
Oentre nossas emendas, duas merecem atenção
especial: uma diz respeito à Barragem de Camará,
que será construída na região que tem como pólo a
minha cidade, o lugar onde moro, Esperança; e a
outra, à Barragem de Acauã. Para nossa surpresa, no
caso da Barragem de Camará, para a qual foram
aprovados recursos na ordem de 10 milhões e 700,
há autorização para ser liberado 1,5 milhão; mesmo
assim, após o período das eleições.

Então, quero registrar não só a minha preocu
pação pessoal, mas principalmente a da população
daquela região. Logo mais, no Ministério da Inte
gração Nacional, estaremos nos encontrando com o
Secretário de Recursos Hídricos, Or. Rômufo, para
manifestar nossa preocupação e pedir que encontre
uma forma de liberar, antes desse período, os
recursos, e em maior quantidade, uma vez que um
milhão e meio talvez não seja suficiente nem para
iniciar o canteiro de obras. Esse é o primeiro registro.

O segundo registro, que já fizemos há quinze
dias, refere-se ao espetáculo a que assistimos e de
que participamos, que merece aplauso. A cidade de
Campina Grande merece aplauso por estar promo
vendo a maior festa de São João do mundo, sem
sombra de dúvida.

Tivemos a oportunidade de, na sexta-feira
próxima passada, ouvir o depoimento de um dos inte-
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grantes da Embratur em Campina Grande, no maior Ministérios da Integração Nacional e o de Meio
São João do mundo. A festa foi realizada sob a orien- Ambiente, o que foi alcançado, desde agosto
tação do Prefeito, que por sinal é do nosso partido e passado, emergindo, então, a esperança de que as
foi Deputado Federal, Sr. Cássio Cunha Lima. Pois possíveis divergências haviam sido aclaradas em
bem. Aquela autoridade da Embratur disse que hoje a seus pontos fundamentais, o que implicou algumas
promoção do maior São João do mundo é tida e correções, refletidas numa das mais recentes
havida pelo órgão da Embratur como um dos maiores reedições da aludida medida provisória.
eventos do Nordeste. Sabe-se, inclusive, que os titulares das duas

Assim, em função exatamente da organização e Pastas, Senador Fernando Bezerra e Deputado
do tamanho daquela festa, queremos deixar regis- Sarney Filho, dialogaram sobre supostos posiciona-
tradas as nossas congratulações à administração de mentos conflituosos, encontrando-se, então, conver-
Cássio Cunha Lima - não só a S. Ex!!, como Prefeito, gência de pontos de vista, o que poderia perfeita-
mas a toda a equipe responsável por essa promoção. mente ter justificada a imediata discussão e votação

Muito obrigado. da polêmica matéria.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - Despontou, porém, na área técnica a infor-
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente mação de que o acolhimento do projeto de lei da
Themístocles Sampaio, cujo retorno a essa cadeira Agência Nacional de Águas deveria preceder a refor-
nos regozija, porque é um fato significativo para este mulação do Departamento de Secas, gerando-se a
Plenário, Sras. e Srs. Deputados, com a aprovação, penosa expectativa, que se arrasta há quatorze
na última semana, pelo Senado Federal, da Agência meses, sem qualquer deslinde que possa tranqüilizar
Nacional de Águas, após longa tramitação nas duas a opinião pública do Polígono.
Casas do nosso Parlamento, entende-se haver sido Agora, transfere-se para a exclusiva responsa-
superado o prolongado embargo que se vinha regis- bilidade do Poder Legislativo a prerrogativa de buscar
trando na apreciação da Medida Provisória nº 1.934, a solução desejada, que outra não é senão a urgência
responsável pelo redirecionamento institucional do de inclusão da MP na Ordem do Dia do Congresso,
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, antes de 30 de junho, quando se dará o início do
cujas reedições sucessivas continuam gerando inqui· período de recesso que a Carta Magna estabelece.
etação e perplexidade no seio de lideranças nordes- Senadores e Deputados das nove unidades
tinas e do qualificado quadro de servidores daquela federadas serão, certamente, cobrados em suas
autarquia. respectivas áreas de influência político-partidária,

Incumbida de gerenciar os recursos hídricos do pela negligência, desídia ou omissão que possam
País, a ANA significou, durante a fase de exame de ter-se registrado nesse episódio, com prejuízos para
seu texto pelos nossos legisladores, uma neces- a imagem de todos nós, uma vez que o Departamento
sidade imperiosa para reabilitar legalmente o Dnocs, Nacional de Obras Contra as Secas representa um
em razão da exigência de proceder-se a um correto autêntico patrimônio daquela faixa territorial, favo-
acoplamento de atribuições entre os dois órgãos, recido por sua fecunda atuação em 91 anos de profi-
evitando-se superposição de finalidades e o conse- ciente trabalho, objetivando suprir nossa carência
qOente surgimento de antagonismos insuperáveis hídrica, mormente quando está em via de ser
entre as duas instituições. efetivado o projeto de transposição de águas do São

Em várias ocasiões, desta mesma tribuna, Francisco, que terá certamente aquela veterana
insurgi-me contra a enervante procrastinação, por entidade à frente da execução de tão portentoso
entendê-Ia desnecessária, uma vez que desde abril empreendimento.
de 1999 aguardava-se a deliberação congressual em Sr. Presidente, o Dnocs precisa renascer com
torno da medida provisória, já então transformada em nova roupagem, após tantos mesés de angustiante
projeto de conversão pelo seu Relator, o Senador expectativa.
paraibano Wellington Roberto, do PMDB. É ao que aspiram sinceramente todos os

No primeiro momento, intervieram alguns Parla- nordestinos, cujas vistas voltam-se para as duas
mentares para dirimir dúvidas suscitadas entre os Casas do Congresso Nacional, à espera de uma
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mais quaisquer ção da sociedade. Nesses países, a essas priorida
des são alocados recursos extras, sem detrimento do
apoio e continuidade das outras pesquisas.

Quando fazemos comparação com o montante
do PIS nos últimos vinte anos (1980-2000), vemos
que os índices revelam um nfvel extremamente com
prometedor e insignificante na relação PIB e ciência e
tecnologia, cujo índice evoluiu de 0,24% dos recursos
do PIS investidos na pesquisa em 1980, para 0,29%
em 1997, significando um acréscimo de apenas
0,04% em dezoito anos. Vale ressaltar que ao fazer
mos uma comparação com as nações mais evoluídas
- Alemanha, Japão, EUA, Israel-, que aportam histo
ricamente 3% do PIS em pesquisa para a ciência e
tecnologia, nosso investimento chega a ser medíocre.

Não podemos desconsiderar que o fenômeno
da globalização, hoje invadindo todas as fronteiras do
conhecimento e da atividade humana, é um dos prin
cipais responsáveis pela construção dessas exigênci
as, as quais, se não forem atendidas, implicam sérios
danos para nossa economia.

É preciso, portanto, investir na formação da
mão-de-obra, na manutenção, no custeio das institui
ções científicas, em equipamentos e aquisições tec
nológicas, porque senão estaremos caminhando
cada vez mais para o subdesenvolvimento e para a
dependência tecnológica.

J
Agora, Sras. e Srs. Deputados, observamos que

o Governo FHC vem dando prioridade às questões fi
nanceiras de interesse estrangeiro, como o FMI, en
quanto o investimento nas universidades, na educa
ção básica e na pesquisa tem minguado a cada dia.

Vejamos o caso concreto da Embrapa.
Recentemente, em 26 de maio de 2000, estive

no Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças da
Embrapa - CNPH -, em comemoração aos dezenove
anos desse Centro. Nessa ocasião, visitei vários labo
ratórios, acompanhado de pesquisadores, onde
constatei o entusiasmo e a dedicação desses profissi
onais no desenvolvimento das pesquisas ali realiza
das. Nessa oportunidade, foi divulgado mais um
avanço científico para a agricultura brasileira. O
CNPH desenvolveu mais uma variedade de cenoura
contendo 30% a mais de proteínas.

Quero ressaltar aqui a contribuição histórica
dessa empresa pública, criada em 1973. Ao longo
desses 27 anos as tecnologias geradas pela Embra
pa mudaram a agropecuária brasileira.

Destacamos as seguintes pesquisas:
- Desenvolvimento de variedades de grãos, fru

tas e hortaliças de alta qualidade, mais produtivas, re
sistentes a pragas e doenças, adaptadas às condi-

manifestação definitiva, sem
delongas.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Nobre Deputado Mauro Benevides, agradeço a V. Exª
a solidariedade pelo meu retorno, mas, antes de tudo,
agradeço a Deus por ter-me concedido mais alguns
dias de vida.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, também queremos trazer
nossa solidariedade a V. Exª e demonstrar nossa
alegria pelo seu retorno. E, porfavor, não fale em mais
alguns dias: serão muitos anos de colaboração de V.
Ex!! com esta Casa e com este País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna
hoje para tratar de assunto que considero de extrema
relevância para o País: trata-se do desenvolvimento
da pesquisa.

A área de ciência e tecnologia necessita de
aportes de recursos para enfrentar todas as dificulda
des que nosso Pafs têm e também pari:l. estar mais
presente nesse processo de globalização e internaci
onalização da economia. E, para isso, os países de
senvolvidos investem pesadamente na área de ciên
cia e tecnologia e de pesquisa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero,
mais uma vez, refletir sobre o investimento na ciência
e tecnologia no Brasil e, mais especificamente, sobre
os investimentos feitos na Embrapa. É imprescindfvel
que o Governo brasileiro e esta Casa reflitam e bus
quem soluções competentes para enfrentarmos as
dificuldades que hoje desafiam a comunidade cientifi
ca, como agente propulsor do desenvolvimento da
ciência e do Brasil como um todo.

Infelizmente, não temos uma política para a
área da ciência, e esse é o grave problema que o Bra
sil tem que resolver, se quiser que a ciência logre êxí
to. As pessoas, as universidades, as instituições pre
cisam de investimentos e financiamentos ininterrup
tos para manter a continuidade dos projetos e das
pessoas neles envolvidas.

O Governo Fernando Henrique tem que estan
car o dinheiro que sai no ralo da corrupção, nas aju
das indevidas aos ricos banqueiros e investir na pes
quisa. Não podemos continuar desse jeito.

Os governos dos países europeus mantêm pes
quisadores para acompanhar e rever a evolução da
ciência no mundo, além de estabelecerem priorida
des para as pesquisas que dizem respeito às ciências
da vida - Biologia e Medicina-, à ciência da computa
ção - Matemática - e às ciências humanas - evolu-
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ções climáticas de cada região e que atendam às exi- entes para investimentos, custeio e pagamento de
gências do mercado; pessoal.

- Adaptação de tecnologias para os setores Os quarenta centros de pesquisas da
agrfcol~s d? p~cuária e florestal, além da_ instalação Embrapa espalhados no Brasil não dispõem hoje de
de agrolndustnas para a pequena produçao; recursos para pagamentos de contas de água, luz,

- Busca de soluções para o desenvolvimento telefones material de laboratório campos experi-
sustentável',:espeitando as diversidades ambientais mentais ~tc. '
de cada reglao. N '1" d - d b. . os u tlmos CinCO anos, a re uçao e tra a-

Essas pesquisas resultaram em avanços Impor- Ih d E b t t I' 1 231 d. '" a ores na m rapa o a IZoU. emprega os
tantes para a agncultura braSileira, tais como: (12°/ d t t I) d 'd

_ ••• • lO o o a , permanecen o am a a preocu-
1) Formulaçao de blolnsetlcldas para controle _ . ., . . ,

d d I d . t t' 'd' . . paçao com o envelhecimento da equipe tecmca, Jae pragas o a go oelro, orna elro, VI eira, maCieira, O'

e melão com 90% de eficiência' que ate 201°cerca de 48 Yo dos pesquisadores

2) 'L t d ' It· s..cI' completarão tempo para a aposentadoria. O maisançamen 0- e novas-cu J-var.e e-SO:Japara __ , __ __ _
os Estados do Piauí Maranhão Rondônia e Minas grave, Sras. e Srs. Deputados, e o descaso com que
Gerais' " o Governo Fernando Henrique trata os pesquisa-

3)' P d f b . - d d d' t d I 't dores e técnicos da Embrapa, já que nos últimosrocesso e a ncaçao e oce le e el e , . .
d b d - d t d ' d 40°/ dez anos os salanos declinam acentuadamente.
e ca ra com re uçao o eor e açucar e 10 \I • h 1975 I" d12o/c . vejam os sen ores que em o sa ano e

para 0, • Pesquisador 11, era de R$6.950,08, corrigidos pelo
_ 4) Desenvolvimento de soft~ar~s para elabo- IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, e hoje está em

raçao, acompanhamento e avallaçao de planos R$3.276,15. O salário do Pesquisador 111, em 1975
diretores agrícolas municipais e apoio ao produtor estava em R$9.928,86, corrigidos pelo IGP-DI d~
no manejo de diferentes culturas; FGV, e hoje está em R$4.077, 35.

5) Processo para uso de lodo do esgoto como Para finalizar, apelo ao Governo para que dê o
fertilizante na agricultura e na atividade florestal, valor que a Embrapa merece. Que atenda ou pelo
visando à reciclagem de nutrientes, redução da menos se manifeste sobre o acordo coletivo de
poluição e diminuição do uso de adubos químicos; trabalho deste ano, que não reduza o programa de

6) Desenvolvimento da vacina genuinamente pós-graduação da empresa e nem o quadro de
brasileira contra o carrapato bovino, podendo gerar pessoal, que se faça a correção salarial devida e
uma economia de 1 bilhão de dólares por ano na que implemente uma política de renovação do
bovinocultura; capital humano, lembrando que as pesquisas são

7) Manejo integrado de pragas, redução no dinâmicas e não podem parar.
uso de agrotóxicos, zoneamento agroclimatológico Eis algumas das reivindicações dos servi-
e melhoria nas práticas de pós-colheita do café; dores responsáveis por essa importantíssima

8) Treinamento de milhares de agricultores em empresa que hoje definha. É necessário que se
todas as regiões do País e transferência de novas resolva a questão salarial dos pesquisadores e que
tecnologias, por meio de dias de campo, cursos, se façam investimentos em pesquisa, a fim de que a
seminários, palestras etc. Embrapa continue seu trabalho nobre, que tanto

Porém, Sras. e Srs. Deputados, a Embrapa, engrandece nosso País, sendo hoje referência
apesar dessa imensa contribuição para o Brasil, mundial na área.
vem passando nos últimos anos muitas dificuldades Muito obrigado, Sr. Presidente.
para o desenvolvimento de suas atividades. Vejam O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
os senhores que, com a globalização, com investi- - Agradeço ao nobre Deputado Pedro Celso a refe-
mentos de outros países na pesquisa agropecuária rência feita a minha pessoa e a meu retorno. Mas
e considerando a inflação acumulada, os recursos quero agradecer também à Dr!! Heloísa Lustosa,
para a Embrapa continuam os mesmos durante os funcionária da Mesa, a atenção a mim dispensada.
dois mandatos do Presidente FHC, em torno de 480 Minha esposa, que me estava assistindo, deu-me
milhões de reais por ano; recursos esses insufici- todos os detalhes e ainda anotou o nome das
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pessoas que me visitaram. Inclusive o nosso Presi- Contribuir para o fortalecimento da indústria e
dente Michel Temer preocupou-se e telefonou o exercício de sua responsabilidade social, pres-
imediatamente para o Lfder do meu partido, tando serviços integrados de educação, saúde e
Deputado Geddel Vieira Lima, e o Deputado lazer, com vistas à melhoria de vida para o trabalho
Wellington Dias, que se encontra neste plenário. e ao desenvolvimento sustentável.

São coisas da vida. Temos de agradecer aos Essa tem sido a filosofia do nosso Sesi. Hoje a
companheiros a solidariedade, mas, antes de tudo, entidade conta com 2.512 unidades de atendimento
a Deus, que me permitiu continuar com vida. espalhadas por todo o território nacional, que levam

O SR. PRESIDENTE (Themístooles Sampaio) aos trabalhadores da indústria educação básica e
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Edinho complementar, atendimento médico e odonto-
Bez, do PMDB de Santa Catarina. lógico, assistência alimentar, atividades de lazer,

S E a d' - d' , t esporte e cultura e assistência econômica e finan-
. x- ~sp~e_ e cmco ml~u os. ceira, além de ou.tros benefíc.ips ªºçiai~,

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Sem A - d 't d t' t'. _ , , , , s açoes e cara er e uca IVO e preven IVO
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, antes de IniCiar d'd I t'd d "I', , empreen I as pe a en I a e auxl ram as empresas
meu pronunciamento, quero dizer que todos nos no cumprimento de seu papel social e na organi-
desta Casa,estáva~o~ sentindo a falta ,d~ amigo zação de um ambiente de trabalho saudável e
sempre asslduo, pnnclpalme~te a~ plenano e aos eficiente, o que valoriza os trabalhadores e permite
grandes debates desta Casa. E mUito bom ver que ~ a conquista de resultados empresariais mais signifi-
nobre Deputado faz-se presente. Que Deus lhe de cativos. Mas o Sesi não atende somente aos traba-
bastante saúde e muitos anos de vida. Ihadores. Também coloca à disposição da comu-

Sr. Presidente, nobres colegas Parlamen- nidade diversos programas, produtos e serviços
tares, hoje uso a tribuna para render homenagem a implementados nas áreas de educação, saúde,
uma entidade que há muito vem contribuindo para o lazer e educação social.

ple~o dese~volvim~nto da ~id~dania em nosso Os números expressivos da ação do Sesi
PaIS, o Serviço Social da Industna - SESI. multiplicam-se por meio de suas parcerias. São

O Sesi foi criado em 25 de junho de 1946 para mais de mil acordos de cooperação social; todos
ser um instrumento de desenvolvimento social. voltados para a melhoria da qualidade de vida dos
Administrado pela iniciativa privada, o objetivo de trabalhadores. Empresas, entidades assistenciais,
sua criação foi a de propiciar ao trabalhador da Prefeituras, Governos Estaduais e Federal e orga-
indústria, da construção civil, da pesca e das comu- nismos nacionais e internacionais unem-se em
nicações, bem como a seus familiares, condições torno de projetos de forte impacto educacional e
efetivas para o pleno exercício da cidadania. Assim, social.

nos anos do pós-guerra, assistência social foi a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
base sobre a qual se constituiu o Serviço Social da poderíamos deixar de falar, especificamente, sobre
Indústria. Nesses anos difíceis de inflação e desa- o Sesi de nosso Estado. Santa Catarina, por conhe-
bastecimento, o Sesi acudia os trabalhadores cê-Io melhor, que iniciou suas atividades em 1Q de
fornecendo-lhes, a baixo custo, gêneros alimen- julho de 1946, oferecendo alimentos a preços aces-
tícios e utilidades domésticas. síveis para famílias carentes de mineiros e

Após esses anos mais penosos, a entidade operários da região de Criciúma, sul de Santa
ampliou seu âmbito de atuação, iniciando o trabalho Catarina. A iniciativa foi tão bem recebida que
de confraternização entre trabalhadores e suas exigiu a criação de um departamento regional,
famílias. fundado em 1951, para coordenar a expansão do

Sr. Presidente, caros colegas;--desde -sua ---Sesi-pol=-todo o território catarinense.
criação, os propósitos, a razão de ser e os compro- Integrante do Sistema da Federação das
missos essenciais e permanentes do Sesi estão Indústrias do Estado de Santa Catarina, o Sesi
definidos em sua missão: desenvolve ações na área de saúde, educação,
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lazer, serviço social, assistência alimentar e assis- seguida à Mesa pedidos de prorrogação de Sessão
tência farmacêutica. destinados a homenagens para discussão desses

Em consonância com' as atividades desenvol- temas. Para hoje está agendada prorrogação de
vidas em âmbito nacional, o Serviço Social da sessão em homenagem ao Dia do Idoso, a meu
Indústria de Santa Catarina desenvolve os pedido.
seguintes programas: Prêmio Sesi de Qualidade no Sr. Presidente, já encaminhei pedidos para
Trabalho; Prêmio Talento Brasileiro; Programa de discussão de temas como servidor público, que há
Apoio e Incentivo ao Esporte Educacional; seis anos está sem reajuste; em passado recente,
Programa Esporte Solidário; Projeto Sesi Cida- prorrogação de sessão para discutir questão
d~nia; Programa Aç~o ~Iobal; Programa Lazer salarial; sessão especial sobre o salário mínimo;
Ativo e Programa Gmástlca na Empresa, entre outra sessão especial sobre o Dia 1º de Maio, para
outros. discutir a situação do trabalhador no Brasil e no

Por tudo isso, Sr. Presidente, ilustres colegas, mundo; sessão especial ou prorrogação de sessão
devemos, sempre que houver oportunidade, home- ou sessão de homenagem, como queiram, para
nagear essa instituição que, ao longo de todos discutir a questão racial; um debate sobre 20 de
esses anos de existência, tem contribuído não só novembro, consagrado como o dia nacional da
para elevar a qualidade de vida do trabalhador em morte de Zumbi dos Palmares.
seu ambiente profissional, mas também para a , ,
f - d d d ' 'd d- Quero, neste momento, Sr. PreSidente, deixarormaçao e ver a elros CI a aos. , ._

, _ claro nos Anais da Casa que todo pedIdo de sessao
Sr. PreSidente, faço questao de ressaltar que 'I d - f' t'd. . ,especla ou e prorrogaçao que aço e no sen I o

presto esta homenagem com Justiça, tendo em vista d t C d b t d t A b't, ,. e que es a asa e a a gran es emas em am I o
os grandes programas que o SesI coloca a dlspo-. , . . .
,- d b Ih d .. t d nacIonal, envolvendo principalmente o socIal. E o

slçao os tra a a ores e, consequentemen e, e b' t' I. ' nosso o Je IVO,
toda nossa SOCiedade.

Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Presidente, repito: a prorrogação da

O SR DAULO ~AIM (PT _ RS S . - d sessão de hoje terá o objetivo de debater a questão
• r, . em revlsao o d'd O I ., - . I d d 'd d

orador.) _ Sr. Presidente, Deputado Themístocles o I OSO. Penarlo nao .estara ~ta o e entl a es
Sampaio, em primeiro lugar, manifesto minha satis- que trabalham nessa area. Nos, os Deputa~os
fação em vê-lo retornar ao nosso convív.io. V~ Ex!! presentes,_ vamos abor?ar nosso ponto de vIsta
teve um problema de saúde, mas, felizmente, volta com relaçao ao, tem~. E ~ que terem~s de. fazer,
ao nosso dia-a-dia com toda força. Meus cumpri- pautados na /eglslaçao, deixando claro a SOCiedade
mentos a V. Ex!! e a sua famflia. ' o papel que devemos desempenhar para proteger e

S P
"
dente Sr S S D t d h' incentivar o homem que chega à terceira idade.r. res "a. e rs. epu a os, oJe

uso a tribuna para trazer ao Plenário não digo uma Não espero que alguns interpretem a justifi-
explicação, mas um comentário sobre uma série de cativa que ora faço de forma, diria, negativa aos que
propostas que encaminhei a esta Casa sobre aqui promovem sessão de homenagem a este ou
sessões de homenagens ou prorrogação de àquele cidadão, o que configura legítimo direito.
sessão. . . Apenas deixo claro que as prorrogações de sessão

Na verdade, apresentei' proposta para ou sessões de homenagem que encaminho visam
mudança do Regimento Interno, sugerindo' que as discutir, na sua amplitude, a situação do povo brasi-
sessões de segundas e sextas·feiras fossem desti- leiro. Daí decorre a importância que imprimo ao
nadas a grandes debates sobre temas de rele- debate que faremos hoje na sessão de homenagem
vância nacional. ' aos idosos.

Por exemplo, numa segunda-feira, discuti- Vejo presente D. Josefa e relembro que recen-
ríamos o desemprego; numa sexta-feira, faríamos temente promovemos sessão de homenagem à
debate sobre saúde, educação ou salário. Mas, COBAP - Confederação Nacional dos Aposen-
infelizmente, nossa proposta não teve guarida na tados e Pensionistas -, entidade que tem prestado
Casa. Por essa razão é que encaminho de forma relevantes serviços à valorização do' idoso
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sociedade ainda que o problema não seja enfrentado de maneira séria
e eficaz.

Sou membro da Comissão Especial de
Combate à Violência, da Comissão Especial de
Segurança Pública. Tenho participado do núcleo
que discute questões ligadas à Comissão de
Direitos Humanos e também trabalhado várias
propostas que tramitam na Casa. O esforço ao
combate à violência que o Governo anuncia é muito
tímido em relação ao que o País precisa. É impos
sível hoje trabalhar a segurança sem que se tenha
um plano nacional de segurança pública.

O Brasil é signatário de acordo internacional
há mais de um ano e sequer nomeia comissão para
fazer esse trabalho.

É impossível fazer segurança quando os
Estados brasileiros estão buscando policiais lá fora,
através de concursos, pagando-lhes valor muito
baixo. Na semana passada estive no Piauí
cobrando posição do Estado quanto ao assunto. Lá
um soldado da polícia ganha hoje 11 reais e 88
centavos. É preciso somar a outras vantagens para
que seus rendimentos cheguem a 310 reais.
Conversei com um tenente da polícia que ganha
cerca de mil reais na ativa. Se ele for para a inati
vidade ganhará 400 reais. O cidadão começa desde
cedo a atuar na segurança privada, a polícia
termina sendo um bico. Daí para a criminal idade é
um passo muito curto.

Além disso, temos necessidade de unificação
dos comandos, das academias e de dar contra
partida para o Fundo Nacional de Segurança
Pública, como foi feito com a educação, com a
saúde, para que haja complementação da remune
ração nos estados. Necessitamos também de
polftica de penitenciária, uma política de segurança
casada. Bandidos são presos no País, mas fogem
por falta de condições nos presídios ou, às vezes,
nunca vão a julgamento por falhas e problemas que
temos na área do Judiciário.

É preciso, principalmente, que se adotem
medidas concretas na área social. Cito o exemplo
de Teresina, uma cidade com 700 mil habitantes. Os
números do IBGE e do IPEA mostram que lá temos
250 mil cidadãos com renda diária, por pessoa, de
20 centavos. Esse dinheiro é para tomar café,
almoçar, jantar, para comprar remédios, para lazer,
enfim, para suprir todas as suas necessidades. O

aposentado e dos setores da
marginalizados.

Vejam bem, Srs. Deputados, para eu solicitar
re~lização de sessão especial sobre determinado
tema na Comissão Geral, preciso da assinatura de
todos os Srs. Uderes. Infelizmente, não consigo
assinatura porque a maioria não tem interesse em
discutir neste momento, por exemplo, a greve dos
servidores públicos. Deveríamos promover o
debate o mais urgente possível.

Os servidores públicos estão em greve há dois
meses e sem reajuste há mais de seis anos. Entre
tanto, não se consegue estabelecer debate na
Comissão Geral para discutir a precária e lamen
tável situação em que eles se encontram no País.

Esta justificativa que faço visa mostrar, na
profundidade necessária, que no momento em que
se promove prorrogação de sessão ou sessão de
homenagem a intenção é debater o tema, e não
simplesmente homenagear este ou aquele cidadão.

No meu entendimento, não há melhor foro do
que o Congresso Nacional, que é o coração da
democracia. A discussão desses temas pode
resultar na aprovação de leis que venham a
contemplar o assalariado, o aposentado, o idoso, a
criança e acabar com discriminação de cor, de raça,
de religião ou etnia.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
:.... Nobre Deputado Paulo Paim, agradeço a V. Ex!!.

Reconheço que V. Ex!! tem demonstrado nesta
Casa muita eficiência. V. Ex!! é um Deputado
combativo, que luta sempre pela classe traba
lhadora. Sua presença é importantrssima não
apenas no plenário desta Casa, como também no
Brasil.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, saúdo V. Ex!!
pela alegria de tê-lo de volta, recuperado, com
saúde e muita energia, presidindo a sessão. O Piauí
precisa, com certeza, de V. Ex!!.

Sr. Presidente, registro preocupação que
tenho em relação à expectativa criada no Brasil no
tocante ao combate à violência. Não quero dizer



34460 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

que se espera de uma cidade com número de habi- penho da Sudam e da Finam como instituições
tantes como a nossa e tantas outras no País? destinadas à busca de mecanismos de promoção

Sr. Presidente, ou garantimos a essas do desenvolvimento, com sustentabilidade, da
pessoas o direito mínimo de produzirem para Amazônia.
melhorar a vida, no sentido de disporem de renda Nada é mais importante para a Amazônia
permanente, e que essa renda não tenha caráter de Legal do que os investimentos que poderão ser
esmola, ou não teremos muita chance nesse captados de grandes empresas, oriundos de incen-
processo. tivos do Governo Federal para a região, vindos de

Não faltam propostas, projetos e leis para que parcela do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
possamos trabalhar a questão da violência. O que renunciada pela Receita Federal.
falta mesmo é vontade política. É um grande benefício e um grande privilégio,

Na semana passada, ouvimos o Dr. Francisco que deve ser melhor aproveitado pelos estados e
Gros, Presidente do BNDES. S. Sa. nos disse que municípios. Vejo que é aí que estão falhando a
em 1999 o banco aplicou 20 bilhões de reais na Sudam, os governadores de estado e os prefeitos
área social. Desses 20 bilhões de reais, apenas da região.
10% foram aplicados nas Regiões menos desenvol- Há fortes críticas de empresários da
vidas: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Pouco mais Amazônia, com alegação das dificuldades imensas
de 2 bilhões de reais. E foram empregados mais de na captação dos recursos de grandes empresas. Os
17 bilhões nas Regiões mais desenvolvidas: intermediários, negociadores, agenciadores, atra-
Sudeste e Sul. Também não se priorizam as vessadores, despachantes ou lobistas, seja qual for
pequenas e microempresas, reconhecidamente as o nome correto que se dá a essa figura, cobram
que geram mais empregos. Grande parte desse taxas altíssimas, em dinheiro vivo, para a alavan-
dinheiro, em torno de 95%, foi para as grandes cagem de recurso para o desenvolvimento desses
empresas. projetos.

Então, como sanar a violência? Com certeza, J Muitos empreendedores da região desa-
se o Brasil quiser tratar desse problema, tem de nimam da atividade justamente pela dificuldade de
cuidar do desemprego; se quiser cuidar do desem- acesso ao recurso incentivado, porque, de cara,
prego, tem de repensar o dinheiro público. Os têm de assumir um dispêndio de recurso financeiro,
recursos dos Fundos Nacionais - FAT, FNE, FGTS a título de comissão, sem a certeza,de que seu
- têm de ser direcionados especialmente para as projeto será de fato aprovado pelo Conselho Delibe-
duas áreas que podem gerar mais empregos rapi- rativo da Sudam, o CONDEL, tornando-se uma
damente: construção civil, resolvendo o problema atividade de grande risco.
de saneamento, água, habitação e outros, e Essa é uma das queixas que tenho recebido. A
produção de alimentos, agregando, com certeza, os segunda é sobre a falta de credibilidade do investi-
preços aos nossos produtos. mento devido à não divulgação das potencialidades

Ou se trabalha de verdade o problema ou reais do município e/ou do estado, à ausência do
outro fato lamentável como aquele do Rio de estado como agente garantidor do investimento,
Janeiro nos fará assistir novamente ao novo teatro estando os projetos dentro de uma concepção
nacional do ''faz de conta que estamos preocu- técnica de viabilidade e de um programa integrado
pados". Lamento. de desenvolvimento, gerando empregos e renda

Muito obrigado. para o povo da Amazônia.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Numa das cartilhas elaboradas pela Sudam,

Sampaio) - Deputado Weflington Dias, agradeço a publicada com o título de "Brasil - Incentivo é
V. Exa. os votos de feliz retorno a esta Casa. Desenvolvimento", extraio trecho e faço comen-

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - tários:
RO. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi- Apesar das falhas constatadas durante os 27
dente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, uso a anos de vigência (o folheto é antigo) da lei de incen-
tribuna para fazer comentários sobre o desem- tivos fiscais, os mecanismos utilizados pelo Finam
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representam a mais ajustada alavanca de desen
volvimento disponível no Brasil de hoje.

Desde seu surgimento, em 1966, a Sudam já
aprovou 1.441 projetos na região. Destes, 461 já
foram instalados e outros 748 estão em implan
tação. O estímulo fiscal permitiu que a região assu
misse a posição de primeiro maior produtor de óleo
de palma do País. Que o Pará forneça hoje mais de
um terço de todo o dendê produzido no Brasil e
bauxita suficiente para colocar o País como terceiro
produtor mundial.

A Sudam é responsável por 748 projetos em
implantação - 316 no Pará, 174 no Mato Grosso e
21 em Rondônia...

Um dos pontos mais falhos da Sudam tem sido
a concentração espacial dos projetos e o valor
discriminante entre os estados da região, como se
vê acima: Rondônia, com apenas 21 projetos. Tudo
tem explicação - a distância da sede em Belém, a
falta de representação local, a falta de divulgação, a
falta de escritórios credenciados e especializados
na elaboração dos projetos, a falta de planejamento
coerente tanto do estado, do município, como da
própria Sudam.

Sr. Presidente, incluem-se no rol das críticas à
instituição a falta de avaliação e controle dos
projetos incentivados; o retorno adequado e
planejado em empregos e renda ao povo - segundo
estudos feitas pela Comissão Especial Mista do
Congresso, em 1993, de todos os projetos execu
tados até a data, os empregos diretos gerados na
região correspongeram a apenas 6,3% do total
oferecido na Amazônia _; o baixo impacto signifi
cativo na melhoria das condições de vida dos povos
que habitam a região; a demora no desmame das
empresas incentivadas, que vão conduzindo os
seus projetos sem emancipá-los por até vinte anos,
prejudicando a entrada de outros em seu lugar; o
não-cumprimento dos cronogramas de execução
dos projetos e a falta de capacidade da Sudam de
fiscalização eficiente - numa média de uma visita
de fiscalização a cada três anos -, segundo dados
colhidos; a defasagem dos val.ores originais dos
projetos, com a demora no cumprimento do crono
grama, necessitando freqüentemente de ajustes e
mais incentivoSj-a-f'Jfioridade errônea nos incentivos
dados à pecuária e à agropecuária, sendo esses
setores os que menos empregam e os que foram

mais atendidos pela Sudam, em detrimento
daqueles que bem por menos recursos geram muito
mais oportunidade de emprego, como o setor de
serviços básicos e indústria.

Com estas considerações, Sr. Presidente, e
com base em estudos já feitos pela própria Sudam,
apontando os rumos que devem ser seguidos, não
vejo como impedir as mudanças que poderão ser
apresentadas para o seu aperfeiçoamento. Elas
não fugirão daquelas já detectadas pela instituição
ao longo do tempo, no sentido de que seus resul
tados, seu esforço continuado possam de fato
promover com igualdade o desenvolvimento na
.região amazônica..É o que todos queremos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
também manifesto alegria por vê-lo dirigir os
trabalhos nesta tarde, com saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna registrar que no último fim de
semana, além de Porto Alegre, estive também em
Rio Pardo, Santa Maria, Santiago, São Sarja,
Uruguaiana, Rosário e outros municípios gaúchos,
onde constatei que há problemas ainda não resol
vidos no setor primário, particularmente quanto à
comercialização do arroz produzido no Rio Grande,
que, além de outras regiões brasileiras, sofre
também a concorrência forte, porque em cima e
presente, uruguaia e argentina.

As providências que o Governo tomou não
produziram os efeitos desejados. Registro os
esforços do Ministro Pratini de Moraes no sentido
de adotar medidas para melhorar o preço do arroz.
E volto a insistir que não se trata de erguer o preço
junto ao consumidor, há comprovadamente
margens entre o preço que chega ao consumidor e
o que sai da lavoura para melhorá-lo profunda
mente.

Mas, ao lado das medidas que o Governo
adotou - IGF, AGF, prorrogação de contratos -,
extremamente importantes, a de maior impacto
seguramente foi a compra por meio dos contratos
de opção, que pode ajudar a erguer o preço do
arroz.

Ocorre, Sr. Presidente - e faço a denúncia -,
que os contratos de opção, originariamente desti
nados aos produtores, estão sendo usados por



v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Nelson Marchezan, do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, volto à tribuna para cumprir
promessa que fiz à CPI, quando encerrávamos os
trabalhos, de que não haveria de abandonar o
problema dos medicamentos.

A CPI encerrava-se por decisão amplamente
majoritária da Comissão, mas tínhamos a convicção
de que o encerramento poderia produzir bons resul
tados por trazer à luz propostas de projetos e
sugestões do Poder Executivo, medidas que se
faziam prementes e para cujo exame ela já dispunha
dos elementos necessários - o problema da consta
tação de preço abusivo, superfaturamento, os
cartéis desbaratados - e tinha as possíveis
sugestões para resolver todos os problemas.

Na oportunidade, dizíamos que a investigação
dos que haviam cometido falcatruas poderia ficar a
cargo da Polícia Federal, da Receita Federal, do
Banco Central, dos órgãos do Governo, do Ministério
Público e da Justiça. Todas essas instituições
poderiam e deveriam, no cumprimento do dever,
apurar os crimes.

Se fôssemos atrás, poderíamos nos perder no
exame dessa matéria, levaríamos um ou dois anos,
tempo que normalmente a Fazenda, por meio da
Receita Federal, leva para poder identificar e carac
terizar uma operação fraudulenta de superfatura
menta. Muitas delas foram constatadas e segura
mente são do conhecimento das autoridades. O que
nos importava era produzir medicamentos mais
baratos para a população.

Afirmamos reiteradamente desta tribuna o
desbaratamento do cartel - ou dos cartéis, porque
conhecemos somente um de perto - que se opunha
aos genéricos. É bom dizer isso, porque, segundo
confissão que fizeram da Abifarma, esse cartel
conseguia inibir aqueles que tinham interesse na
produção dos genéricos no País.

34462 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

outras pessoas. A razão parece simples: por terem O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
o preço de cerca de dois reais a mais por saca, - Nobre Deputado, muito obrigado por V. Exa. me
comparado com algumas regiões, são agraciadas desejar um bom retorno a esta Casa.
com o pagamento de prêmio de cerca de dois reais O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
por saca. - Passa-se ao

Ora, os produtores que necessitam vender
seu produto não dispõem desse dinheiro. Portanto,
não podem fazer uso dessa faculdade, porque o
dinheiro precisa ser desembolsado para, depois,
ser recebido, quando o contrato de opção se
realizar.

No Rio Grande do Sul, tenho informações
muito fidedignas, há pessoas que têm três, quatro,
cinco, oito, dez registros fictícios e exercem os
contratos de opção tirando o lugar dos produtores,
que, de resto, aparentemente, não têm como se
candidatar porque não dispõem desse dinheiro.

Era a denúncia que tinha a fazer. Além disso,
peço ao Sr. Ministro e aos órgãos do Governo 
Ministérios da Agricultura e da Fazenda, Banco do
Brasil - que dêem atenção à comercialização da
produção do arroz do Rio Grande do Sul, que se
está dando de forma anárquica e prejudicial ao
produtor. E, mais do que isso, boa parte dos produ
tores já entregou sua produção por menores
preços, entre 11 e 12 reais a saca.

Sr. Presidente, todos os produtores - na secu
ritização não pesa - que eventualmente não têm
acesso ao Banco do Brasil para tomar financia
mento, porque estão com seus bens comprome
tidos, porque não têm crédito por qualquer outra
razão, porque estão financiando em outras fontes a
aquisição de diesel, de insumos como adubo,
semente, inseticida, herbicidas, estão pagando de
3% a 4% ao mês, desde a plantação até a colheita.
E com isso não há lavoura que resista. Essas
pessoas, ao fazerem suas lavouras a cada ano,
pioram sua situação.

Chamo a atenção das autoridades federais
para que façam uma interrupção direta e firme no
setor arrozeiro, nas entidades de classe, para
buscar uma outra postura, a fim de que possam
efetivamente encontrar uma saída, entre as quais

---ª-xaminar alternativas-de-predução, diversificação;
redução de lavoura.

Não sei o que é preciso ser feito, mas é neces
sário que se faça alguma coisa, e com urgência.
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Entendíamos que os genéricos tinham um tuição americana que cuida dos alimentos e do preço
efeito devastador sobre a política de superfatura- dos medicamentos.
mento e de preços absurdos nos medicamentos, Com nossas proposições, que transferem para

Volto a dizer que a CPI não criou os genéricos, o Ministério da Saúde a atribuição do registro do
mas seguramente foi quem fez com que entrassem medicamento, seu custo e preço inicial, daremos a
no mercado, pudessem vir no volume que estão esta Pasta condições de controlar e de acompanhar
vindo, talvez, amanhã ou depois, porque o cartel que os preços em nome da sociedade. Se o crime for
se opunha, que os difamava e que impedia a sua cometido, a lei for desobedecida, o lucro for abusivo,
fabricação, que não estimulava ninguém a se apre- o preço for extorsivo, haverá recurso a um órgão que,
sentar, era o mesmo que fez com que a lei - repito - naquela oportunidade, achamos que poderia ser o
ficasse no Congresso Nacional longos sete anos Cade. Portanto, criar-se-ia um l1lecanismo especia-

-para ser aprovada. Uma lei que legalizava uma lizado. Voltarei a este assunto daqui a pouco, Sr.
descoberta, uma prática de produção de medica- Presidente.
mentos nos países mais avançados. Bastava aqui A empresa e algumas instituições também
introduzi-Ia para, enfim, proteger a saúde dos brasi- declararam que os preços dos remédios conti-

leiros. nuavam subindo. Tive oportunidade de ocupar esta
Entregaremos o relatório da CPI ao Presidente tribuna para registrar que o Instituto Nacional de

desta Casa depois de amanhã, com todas as suas Preços _ INP, e o IBGE registraram que os preços
conclusões e também com oito ou dez projetos, dos medicamentos começaram a baixar a partir da
necessários para melhorar e modificar a política dos CPI e que neste ano tinham, em média, sido muito
medicamentos. Se possível, entregaremos esse inferiores à própria inflação, Portanto, de enorme
relatório ao Presidente da República, porque de S. ascendência, os preços decresciam. E dizíamos que
Exa. dependem algumas das providências que a entrada dos genéricos haveria não só de adentrar
estamos preconizando. pela metade do preço mais ou menos como também

Durante os trabalhos da CPI, ouvi alguns os remédios de marca haveriam de baixar o preço
comentários, uns de colegas, outros da imprensa, no para não perderem seus clientes.
sentido de ~ue, ao final,. a Comi~são, ,que hav~a Hoje tenho a idéia de que errei mais para
~or~eçado tao b~m, gr~nJead~ a Simpatia do Pais menos e não para mais. Para evitar que os genéricos
l~t~lro e consegUld? apOIO, havia chegado a um rela- entrem no mercado, os remédios de marca já estão
tono de pequeno Impacto, sem corresponder aos tendo os seus preços reduzidos.
seus grandes objetivos. . , , ,

, ., Sr. Presidente, registro matena publicada no
Sr. Presidente, quero dizer, em pnmelro lugar, d "E ' "d' I O GI b d 25 d- , , , ca emo conomla o Joma o o, e e

que isso nao e verdade, porque entre o relatorlo . h d ' I' t L d' A ' 't't I d. '" , , Jun o, a Joma IS a e Ice rauJo, In I U a a
prellmmar e o fmal o Relator acatou uma sene de "P - d ' , f 'd' t ' t

' ,.,. ressao os generlcos az In us na cor ar preços
sugestões, algumas de minha iniCiativa, outras de d ' d' d " bt't I "L b t", -,. e reme 10 e marca , com o su I U o a ora onos
outros Srs. Deputados e mUitas de reflexao propna - b" - d d d"
do debate, No meu entender, o relatório é bom e, se que ~ao " alxarem, vao per, er o ,merca o, IZ

'd d' I't' d d d' Considera. Sobre ISSO falarei depOIS, mas queroseguI o mu ara a po I Ica e preços e me Ica- . , , • , , _
, P' regIstrar remedros que tem genencos e os que naomentos no ais. •

, I tem.
Gostaria que as pessoas que se gUiaram pe os ,', ,

noticiários analisassem as conclusões da CPI, pois A refenda materia dIZ:
elas são realmente oportunas, adequadas e de largo As pressões dos genéricos e da CPI dos Medi-
efeito e alcance se adotadas, uma vez que mudam camentos já surtiram efeitos que beneficiam o

.tudo o que há em matéria de política no País. Não consumidor. Num comportamento inédito desde o
adotam controle ou congelamento de preços, mas início do Real - comportamento inédito desde o
rejeitam a existente absurda liberdade, introduzindo início do Real -, 2 laboratórios reduziram os preços
um mecanismo de poder regulador que, no meu de seus remédios este ano, em índices que variam
entender, representa o início do FDA brasileiro, insti- de 0,6 a 60%.
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Essa redução maior ocorreu com o analgésico como se escalassem uma escada ou uma montanha
Dipirona. E vai enumerando os medicamentos que por caminhos diferentes rumo à alta dos preços. A
tiveram os preços reduzidos. Essa notícia tem como maioria dos laboratórios funcionavam combinada-
fonte dados do Conselho Regional de Farmácia do mente: aumentando os preços.

Distrito Federal. Da lista publicada constam os Não é verdade essa informação do técnico. Se
seguintes remédios e respectivas reduções: fosse, não precisava ter a CPI, não teria acontecido
Dipirona, 60%; Fluxene, 50%; Dexametazona, 48%; nada do que ocorreu, não teria havido superfatura-
Proflox, 47%; Eritromicina, 46%; Hipocatril, 45%; mento, nem o cartel que manobrava preços.
Diovan, 39%; Gastroplus, 37%; Tripulmin, 37%;

Provei desta tribuna que durante dez anos o
Omeprazol, 34%; Enalaprila Maleato, 32%; Metoclo-

preço dos remédios subiu três vezes e o número de
pramida, 32%; Metronidazol, 32%; Cimetidina, 29%;

medicamentos vendidos continuou o mesmo. Então,
Cloranfenicol, 28%; Tetraciclina, 28%; Benzoato de

o lucro era o objetivo final e não o atendimento à
Benzina, 24%; Ranitidina, 24%; e assim por diante.

população. Isso não é novidade, pois havia asse-
Quero comemorar a publicação dessa notícia. gurado aos Deputados, tanto na CPI quanto neste

Aliás, foi para isso que a CPI dos Medicamentos foi plenário, que essas coisas haveriam de acontecer,
instalada e não para prender, decapitar, degolar e por estarmos mexendo a fundo nesse tema. Mas não
matar. Denunciamos mais de cinqüenta laboratórios esperava que alguns medicamentos de marca
para os órgãos do Governo. Embora não acreditando começassem a baixar os preços antes mesmo da
muito, porque em dez anos nada fizeram, propu- chegada dos genéricos. Deixo, então, essa reflexão.
semos medidas para que se venha modificar a
situação e realizar algo no futuro. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é

Se não fosse a nossa CPI, hoje, seguramente, imprescindível que a Agência Nacional de Vigilância
os medicamentos não estariam no mercado na Sanitária execute imediatamente a providência
quantidade mencionada. anunciada no sentido de obrigar as farmácias a colo

carem à mostra a lista dos genéricos e seus preços.
E a matéria publica, por exemplo, que medica- Ainda ontem, a pessoa que conduzia o carro no qual

mentos de hospitais baixaram de preço significativa- eu me encontrava disse-me ter pedido em uma
mente - e dá para baixar mais ainda - a partir da CPI farmácia um determinado medicamento que custava
dos Medicamentos. A verba do Governo destinada 28 reais. Ela perguntou se não havia um remédio
ao SUS está dando para atender mais gente. A CPI mais barato e responderam que existia um genérico
constatou que no Rio de Janeiro laboratórios e distri-

por 16 reais. Quer dizer, 12 reais a menos, ou seja,
buidoras entregaram medicamentos numa concor-

quase 50%.
rência com preços reduzidos de 80 a 90%. Aqui, em
Brasília, baixou de 60 a 40%. . Pois bem, Sr. Presidente. Repito que essa

Isso prova a oportunidade da CPI. E quero divulgação é absolutamente imprescindível para que
elogiar esses 22 laboratórios. Eles estão se inse- o consumidor de remédios possa acompanhá-Ia e

estimulá-Ia.rindo na política que consulta os interesses do País e
ganhando o que precisam para continuar crescendo, A medida do Ministro José Serra, que autoriza
mas antes não estavam. os laboratórios a importar genéricos do Canadá, é

Quero divergir do técnico do Governo quando salutar desde que não existam os genéricos no
diz que os laboratórios que não baixarem vão perder Brasil e para que possamos estimular sua produção.
mercado. Isso -ão é verdade. Durante dez anos os Nesse sentido, Sr. Presidente, a CPI não ficou
laboratórios subiram combinadamente, cada vez apenas aí: propôs medidas que vão ao encontro
ganhando mais sem que ninguém fizesse nada. Isso dessas idéias, ajudando a materializá-Ias.
está comprovàdo já antes da instalação da CPI, em Foram feitas duas reuniões com o Ministro do
dezembro. De setembro a dezembro, na cidade de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Sorocaba, em São Paulo, um medicamento similar, Alcides Tápias, realmente uma figura gentil, e outros
que não é genérico, subiu 330% e o de marca subiu Ministros que colaboraram muito com a CPI, assim
não sei quanto. Tanto um quanto o outro subiram como o Dr. Francisco Gros, Presidente do BNDES.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAVOS Terça-feira 27 34465

Preconizamos uma política industrial de forte custa 50 ou 60 centavos não pode ser vendido no
incentivo aos laboratórios que desejam fabricar mercado por 15 ou 20 reais. Não há recursos
genéricos. É preciso dar financiamento porque os públicos suficientes para resolver o problema, nem
laboratórios, muitas vezes, estão desequipados, não com a emenda que tive a honra de coordenar, que se
têm equipamentos necessários para produzirem. encontra no Senado e provavelmente será aprovada

Tenho notícias do BNDES de que não há limite nesta semana. Não podemos continuar com a
de crédito para quem queira fazer genéricos no política de medicamentos praticada até agora.
Brasil. Quem tiver capacidade empresarial, tiver Sr. Presidente, se esses laboratórios públicos
registro dos genéricos e queira fabricá-los, dimen- funcionarem, tenho certeza absoluta de que os labo-
sione sua planta e busque o financiamento. É o ratórios privados irão fazer políticas rumo à redução
começo de uma política de desenvolvimento indus- de preços, trabalhando para não deixar entrar.
trial para laboratórios nacionais e estrangeiros que A CPI propôs não só a ampliação. Estamos
queiram fabricar genéricos. tentando financiamento para os laboratórios

Essa produção em massa dos genéricos vai, públicos, para que produzam medicamentos aos
sem dúvida, acentuar ainda mais essa tendência. Se planos de saúde, a fim de que os médicos que
esses laboratórios se sentirem estimulados vão trabalham em uma vila ou no centro possam receitar
produzir, com lucros decentes, bons remédios para remédios a pessoas que não pod~m comprá-los ou
que possamos tirar das farmácias os BO - bons para podem pagar apenas um preço menor. Essas
otário _, os falsificados e os sem qualidade. pessoas têm direito a medicamentos. Não adianta só

Sr. Presidente, a CPI também preconiza, o que a assistência médica, temos de ter também a assis-
seguramente ajudará muito o acesso aos medica- tência farmacêutica.
mentos, o incentivo aos laboratórios públicos. Há 50 Sr. Presidente, a idéia não é da CPI, mas do
ou 60 milhões de brasileiros que não têm acesso aos Ministro da Saúde, que, em depoimento à CPI,
medicamentos por falta de políticas adequadas da preconizou que, se não conseguíssemos a coope-
Secretaria de Saúde, mas sobretudo por preços ração e a participação dos laboratórios para a
abusivos. A maioria esmagadora dos remédios pode produção de medicamentos de uso continuado a
ser feita em laboratório público. Computadas todas preços mais adequados, se disporia a autorizar e a
as despesas, inclusive impostos, se for necessário, defender a tese junto ao Governo, a fim de que esses
aluguel de prédio, direção, funcionários, técnicos, laboratórios públicos viessem a fabricar - e a CPI
custo da matéria-prima, reposição dos equipa- adotou essa tese - medicamentos de uso conti-
mentos, conservação do prédio, tais remédios nuado para serem colocados nas farmácias com
podem ser produzidos por 10, 12, 15% dos medica- preço preestabelecido, com o intuito de forçar a
mentos. Então, não há por que não estimularmos baixa dos preços. Assim, essas indústrias poderiam
essas empresas, como a Fundação para o Remédio realmente competir ou concorrer. E mais: elas têm
Popular - FURP, de São Paulo, e a Manguinhos, do todas as condições para competir na produção do~

Rio de Janeiro. Cito esses dois exemplos, pois as genéricos.
visitamos. Quanto aos nomes de marca, sobretudo

Poderíamos citar outros nomes seguramente. aqueles que ainda estão patenteados e não são de
Não há por que não estimular as universidades e os uso comum, é normal que essas empresas
governos estaduais. Em meu estado, alguns muni- coloquem um plus que remunere a sua pesquisa, os
cípios, individualmente ou em consórcios, estão riscos de seu trabalho, que recompense seus
fazendo laboratóries ou farmácias públicas de mani- esforços e sua ousadia. Ninguém é contra isso. Mas
pulação com toda a garantia e fornecendo medica- quando se trata de genérico é preciso um outro
mentos para a população carente. comportamento.

Há uma faixa da população que não tem Sr. Presidente, comemoro essa notrcia. Vou
acesso a medicamentos só por falta de política. Não continuar acompanhando-a. A população brasileira
podemos alimentar as políticas dos laboratórios que começa a sentir os efeitos da CPI. Sei que na
querem ganhar 200, 300, 500%. O remédio que Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
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e Minorias tenta-se, por meio do Presidente Salatiel, deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim, § 29 do art. 18 do Regimenprorrogar os trabalhos da CPI, a fim de continuarmos

analisando a matéria. Sei também que na Comissão to Interno.

de Seguridade Social e Família o Oeputado Vicente O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
Caropreso tenta instituir uma subcomissão, ou já o peço a palavra pela ordem.
fez no sentido de acompanhar o assunto. A Câmara O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) _ Tem V. Exa.
de~pertou para o tema em b'oa hora. A CPI a palavra.

conseguiu mobilizar esta Casa e a opinião pública O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB _
para que se fizesse realmente um raio-X da indústria RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr.
de medicamentos no País. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos anos,

Temos de reduzir a importação de medica- o Estado de Rondônia tem crescido significativa-
mentos e produzi-los em maior quantidade, mas mente na agropecuária e na agroindústria, encon-
sobretudo temos de fazer uma política para que os trando definitivamente sua vocação econômica. Hoje,
preços dos medicamentos no País sejam mais por exemplo, Rondônia possui mais de 6,5 milhões de
realistas, o mercado funcione de forma mais cabeças de gado, mais de 20 vezes o que tinha no
sensível, controlado pelo poder regulador e a livre infcio da década de 70, quando começou de forma
iniciativa e a concorrência exerçam suas atividades. concreta o seu desenvolvimento. Com uma popu-
Não pode mais acontecer o que vinha ocorrendo. lação de menos de 1,5 milhão de habitantes, nosso

Nesse minuto final, deixo registrada notícia de estado conta hoje com 4,3 cabeças de gado para
jornal informando que o Governo está estudando a cada habitante, certamente a maior proporção em
criação de uma agência de defesa da concorrência, qualquer região do Brasil, da América Latina ou
o que envolve mudança do cargo, da SDE e tudo o mesmo do mundo. Agora, com quase 90% de todo o
mais. Apesar de terem pessoas ilustres e ilibadas, seu gado vacinado, graças a uma parceria entre o
contra as quais não tenho nada, esses órgãos não Ministério da Agricultura, Idaron e pecuaristas,
funcionam. Pelo menos disseram a verdade. Essa Rondônia será declarada região de risco médio para
notícia comprova que esses órgãos não estavam a aftosa, podendo seus produtos, novamente, serem
atendendo mesmo. Sugiro a essa agência que não comercializados para qualquer região do Brasil ou do
se coloque remédio ao lado de cerveja, de auto- mundo. Isso significará um novo momento da nossa
móvel, de ferro, de aço. Medicamento é um produto pecuária, certamente com resultados altamente posi-
sensível. tivos para a economia do estado.

Por essa razão, e em contraposição a isso, Também em termos de população, Rondônia
proponho uma FDA brasileira. Foi proposto pela CPI tem um crescimento acima da média nacional. O
que se dê à Agência Nacional de Vigilância Sanitária estado passou de 110 mil habitantes no ano de 1970,
condições para que possa exercer essa fiscalização quando do início do processo de migração/coloni-
- que se dê um órgão, recursos, pessoas mais zação, para soa mil habitantes em 1980 e para
graduadas _, a fim de que possa acompanhar os 1.130.000 em 1990. Hoje, o cálculo é de que o estado
preços, fiscalizar e punir, não com essas punições tenha perto de 1,45 milhão de habitantes. A taxa
de 10, 100, mil ou 1 milhão de Ufir, -mas exatamente média de crescimento na década de 70 atingiu
na medida do desvio da lei, da falsidade da infor- espantosos 16,3% ao ano, enquanto toda a região
mação, da atitude inadequada do laboratório. A Norte apresentava apenas 5,02% e o Brasil, como um
multa deve ser a posição do prejuízo. todo, somente 2,48%. Na década de 80, Rondônia

Sr. Presidente, essas eram as minhas conside- cresceu 7,9% contra 5,19 da região Norte e 1,93 do
rações. Queria até me estender mais. Como o tempo restante do Brasil. Na área rural, demonstrando a
está esgotado, agradeço a V. E>,<a. expansão da nossa agricultura, Rondônia é um

Muito obrigado. estado com mais de 110 mil propriedades rurais, das
Durante o discurso do Sr. Nelson Mar- quais 95% abrigam pequenos agricultores, caracteri-

chezan, o Sr. Themístocles Sampaio, § 29 zando uma das melhores estruturas agrárias do Pars.
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca- Dos dois municípios existentes em 1970, hoje o



Com o passar dos anos, Rondônia, a partir da
década de 70, superou a fase de ser apenas uma
região de extrativismo (principalmente borracha,
cassiterita, ouro e madeira), para se tornar um estado
agrícola de grande potencial. A produção de grãos,
por exemplo, já chega perto de 1 milhão de tone
ladas/ano. As plantações principais são de arroz,
milho e feijão, além da soja, que ainda em fase inicial
de plantio já possibilita a colheita de mais de 500 mil
toneladas/ano. Aliás, a soja de Rondônia tem a maior
produtividade do País, com 3 mil quilos por hectare. O
cultivo do café, por sua vez, já soma 21 Omil hectares,
com produção de 1,5 milhão de sacas beneficiadas e
crescendo a cada ano. Hoje, Rondônia já é o quinto
produtor de café do País. Já no cacau, apesar de uma
p~quena retratação no cultivo no início da década de
90, Rondônia obtém hoje a posição de segundo maior
produtor do Brasil.

Das dezenas de pequenas propriedades agrí
colas, cerca de um terço ou 35 mil proprietários são
também pequenos criadores de gado leiteiro, produ
zindo por dia uma média de 43 mil litros por unidade
produtiva, totalizando 1,5 milhão de litros, o que movi
menta 52 laticínios no estado. Incluindo o gado de
corte, o plantei bovino de Rondônia já ultrapassou as
6,5 milhões de cabeças, tornando Rondônia o estado
com maior índice per capita de gado em todo o
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est~do conta com 52 cidades, todas interligadas por mundo, .numa média de 5,5 cabeças por habitante.
estradas, a maioria delas já pavimentadas. Por sua Além disso, o setor abastece ainda nove frigoríficos
vez, todos esses municípios são ligados à BR-364, de médio e grande porte. Ainda neste setor, para se
que liga Rondônia às regiões Centro-Oeste, Sul, ter uma idéia da grandeza também da pecuária
Sudeste e Nordeste do País, além de outras regiões rondoniense, basta lembrar que no início dos anos
da Amazônia Ocidental. 70, o rebanho bovino do estado tinha aproximada~

No total, são mais de 24 mil quilômetros de mente 350 mil cabeças e hoje supera os 6,5 milhões
estradas, perfazendo uma média de cerca de 470 de cabeças, com um crescimento espantoso em
quilômetros/muni~ípio, provavelmente "a maior corre- menos de trinta anos. Hoje, este número é referente
lação desse tipo em âmbito nacional. Esses dados ao gado existente apenas na Capital, Porto Velho.
tipificam claramente a ocupação dos espaços por Outro dado importante e que merece ser destacado:
pequenas propriedades agrícolas e caracterizam de a agroindústria como um todo representa hoje perto
forma marcante e bastante diferenciada o estado, em- de 60%- do PIB--estadual, muito acima--da média
relação às demais Unidades da Federação brasileira. nacional.

Segúndo estudos da Embrapa, mais de 80% da área No setor industrial, o Cadastro Industrial loca-
total do estado de Rondônia se presta para atividades Iizou no estado um total de 3.754 unidades industriais
agrossilvopastoris, graças à qualidade do solo, com no final do ano passado. A composição do setor por
alta e média fertilidades e sem qualquer limitação de atividades ficou assim dividida: 24,94% de produtos
uso. Somem-se a esses números mais 6% da área alimentícios; 18,25% de madeireiras; 12,94% de
total do estado aptos a pastagens cultivadas e moveleiros; 11,4% de produtos não metálicos; 5,75%
naturais e à silvicultura. de confecções; e 4,71 % de minerais não metálicos.

Cada um desses principais segmentos agrupa cerca
de cem indústrias e, no conjunto, representam
98,03% do total de empresas do setor industrial.
Dados comparativos entre os anos de 1989, 1994 e
1997 demonstram uma diminuição significativa nas
indústrias dos segmentos madeireiro e da construção
civil e o incremento dos setores de produtos de
alimentação, demonstrando que Rondônia vem cami
nhando em direção a uma das suas maiores
vocações: a agroindústria. Do total de unidades
industriais do estado, 97,5 se situam entre as micro e
pequenas e 2,5 entre as médias e grandes. A
mão-de-obra empregada "no setor supera as 45 mil
pessoas.

São apenas alguns aspectos do nosso estado
que merecem ser divu,lgados, porque infelizmente,
fora dos seus limites, Rondônia só é notícia com fatos
negativos. Nosso crescimento é inegável, a expansão
do nosso setor primário já é exemplo para outras
regiões do Brasil, graças principalmente ao apoio do
atual Governo Federal ao no~so estado, em pratica
mente todas as áreas que formos analisar. E, por tudo
isso, fazemos questão de informar o quanto -nosso
estado tem-se desenvolvido, mesmo enfrentando
graves dificuldades.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
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A questão da segurança pública, que tanto tem ceram também o roubo, o roubo de veículos, o esteli-
preocupado o Brasil em todas as suas regiões, onato, os casos de estupro e o porte ilegal de armas.
também merece a mesma atenção no Estado de Tudo isso, Sr. Presidente, nos determina a vir a
Rondônia e em sua Capital, Porto Velho. Não só pela esta tribuna pedir medidas urgentes e concretas do
falta de uma política de segurança de parte do governo do estado de Rondônia com relação à segu-
governo do estado como ao mesmo tempo ao cres- rança pública. Não adianta fazer desfiles com viaturas
, t I t d ,'d' d .. I'd' d P novas se não há combustível para que elas circulemclmen o a arman e os In Ices e cnmma I a e. ara, . . " .

'd" d 'd d d ' -, depoIs, quando necessanas para o poliCIamento da
se ter uma I ela a gravl a e a sltuaçao, o numero 'd d Os' t' t ' f "t, '" ,CI a e. mves Imen os precisam ser elos em
de crrmes dos mais varrados tipOS, desde assassl- gente, em equipamentos, em armamentos, Os poli-
natos até roubos, em Porto Velho, cresceu quase ciais militares, que combatem dia a dia a crimina-
30% nos primeiros meses deste ano, comparando-se lidade, utilizam velhos revólveres calibre 38, no geral,
com todo o ano passado. No estado inteiro, a crimina- enquanto os bandidos atacam com ãrmamentos e
Iidade já cresceu 14%, com números oficiais levan- munição de última geração. Sem investir na qualifi-
tados até a semana passada. cação da pessoa, na infra-estrutura e nos salários da

A banalização da violência está assustando mu- polícia - que, aliás, estão sempre atrasados _, o
ito os rondonienses, que se vêem cercados pela cri- Governo de Rondônia não chegará a lugar nenhum
minalidade e, pior ainda, sem uma perspectiva de que na área de segurança pública. E é também a hora das
sejam tomadas medidas corretas e concretas para autoridades e lideranças do meu estado unirem
amenizar a situação. Enquanto o número de crimes esforços, contribuindo com idéias, sugestões, projeto
aumenta, as deficiências das nossas polícias se s e críticas para melhorar nosso sistema de segu-
acentua~. Tanto na Polícia Civil como na Militar, falta rança, que está deixando toda a população de
pessoal, mfra-estrutura e armamentos. Nem combus- cabelos em pé Caso contrário a continuar nesta
tivel o Governo tem dado para que as viaturas policia- h 't' - d' t ' , t" I' "d d d t d . marc a, a SI uaçao po era ornar-se Incon ro ave.
IS que servem a comunl a e o es a o possamClrcu-, ,
lar. Ao mesmo tempo, como rota utilizada pelo narco- ,Sr. Pre~ldente, peço a V" Exa. que autorrze a
tráfico, que traz cocaína e outras drogas da Bolívia e dl~u Igaçao do meu pronunclament~ no Jornal da
atravessa Rondônia, em direção aos estados do Cen- eamara e no programa A Voz do BrasIl.
tro-Sul do Brasil, Rondônia sofre com a falta de estru- O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo a
tura da Polícia Federal. Embora com pouco mais equi- palavra ao nobre Deputado Telmo Kirst, do PPB do
pamentos, graças ao esforço do Governo Federal, a Rio Grande do Sul, que dispõe de 25 minutos.
Polícia Federal de Rondônia carece ainda de pessoal O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o
e de melhores condições, principalmente para vigiar seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. De-
uma fronteira enorme, por onde passam drogas, ar- putados, chegou à Câmara dos Deputados o projeto
mamento contrabandeado e carros roubados, que que ao invés de restringir elimina na prática a propa-
também são trocados por drogas. ganda de cigarros no País. Não posso deixar de co-

Nesse contexto, a crise econômica do estado, a mentá-Io.
demissão em massa de mais de 10 mil servidores, a Quero começar a fazê-lo dizendo que não fumo,
falta de uma estrutura mínima para combater o crime, tenho quatro filhos e nenhum deles fuma.
a falta de presídios com condições e de centros para Convém observar que estudos recentes realiza-
recuperação de menores infratores, tudo isso soma dos na Grã-Bretanha enfatizaram o papel dos pais na
para que a população trabalhadora e decente de Por- decisão adotada pelos mais jovens em fumar. A propa-
to Velho e de Rondônia se apavore ante a situação da ganda não foi mencionada como fator significativo na
criminalidade. Os crimes violentos também aumenta- iniciação ao fumo ou na manutenção do hábito do fumo
ramo Pior que isso são as causas que motivaram a per- entre jovens. Mas conheço o que o Ministro da Saúde

_ç1a de vidas humanas: a maioria dos casos são de as- desconhece: todo o setor do fumo, seu envolvimento e
sassinatos por motivos banais, o que bem retrata a si- sua importância na cadeia produtiva deste País.
tuação doentia com que temos de conviver. Rondônia, O projeto de lei do Ministro da Saúde, que não é
infelizmente campeã nacional de casos de agressão e do Governo, porque se fosse consultado teria sido o
lesões corporais, registrou um crescimento de mais Ministério da Agricultura e do Abastecimento, pois ele
de 12% neste tipo de delito, em relação a 1999. eres- envolve a agricultura; se fosse do Governo, consulta- ,
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do teria sido o Ministério do Trabalho e Emprego, por- dos no País, caro Presidente (cerca de 40 bilhões por
que envolve trabalho e emprego; se fosse do Gover- ano), provenientes do contrabando, não têm controle
no, consultado teria sido o Ministério da Fazenda, algum da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
pois envolve arrecadação e finanças públicas. O pro- Enquanto o cigarro produzido pela indústria nacional
jeto vem para esta Casa - vejam o absurdo! - com (101,5 bilhões por ano) é controlado pelo seu Ministé-
pedido de urgência urgentíssima, como se o Congres- rio, o contrabandeado, vendido em larga escala e fa-
so Nacional não tivesse condições de elaborar uma lei bricado com matéria-prima inferior, da pior qualidade,
que atendesse melhor o País. Mas não, o Ministro quer sem controle algum no que respeita à sanidade, me-
uma lei qúe seja sua e atropela o Congresso, a pretex- rece ser banido do País.
to de defender a saúde, ao contrário do ex-Ministro A Polícia Federal e a Receita Federal bem que
Adib Jatene, reconhecida autoridade em saúde, que à deviam ser auxiliadas pelo Ministro da Saúde, mas
época ouviu os setores envolvidos e soube restringir a com certeza também não foram por ele consultadas,
propaganda do cigarro, sem tentar rotular a Lei nº quando do envio do projeto ao Congresso, muito me-
9.294, de 15 de julho de 1996, como sua. nos sobre a urgência urgentíssima solicitada.

A pressa do Ministro da Saúde é inimiga da per- Esse mercado ilegal apresenta uma evasão fis-
feição e a lei trará, se não for modificada, grandes pre- cal da ordem de 1 bilhão de reais, conforme estimati-
juízos ao País, aos trabalhadores do campo e da cida- vas da Receita Federal, boa cifra para ser aplicada na
de e à própria saúd~ da nossa gente. saúde pública. Mas o Ministro prefere atacar o consu-

O Ministro da Saúde, com certeza, sabe que mo do cigarro, que tem o controle da Agência Nacio-
185 mil minifúndios no Brasil são de plantadores de nal de Vigilância Sanitária, do seu Ministério, e incen-
fumo e envolvem 700 mil pessoas em 680 municípios tivar o consumo do cigarro podre.
brasileiros. Se ocorrer a redução da produção agríco- Não há dúvida de que o fim da propaganda con-
la de fumo, como deseja o Ministro, a partir daí esses duzirá ao crescimento do consumo do cigarro contra-
agricultores vão plantar o quê? Batatas? Foi por aca- bandeado, pois a escolha passará a ser feita exclusi-
so criada uma alternativa para essa gente? É de se vamente pelo preço, com prejuízo maior para a saúde
perguntar se o assunto envolve ou não a agricultura e dos consumidores.
se o Ministério da Agricultura e do Abastecimento não Po fim, Sr. Presidente, a proposta é duvidosa
tinha de ter sido consultado? quanto à sua constitucionalidade. Viola o princípio da

O Ministro da Saúde certamente também sabe livre concorrência, cortando de forma abrupta a divul-
que 1 milhão e 600 mil pessoas estão envolvidas com gação nos meios de comunicação (são 147 milhões
o setor fumo e que dados do IBGE mostram que o se- de reais por ano em investimentos de propaganda e
tor que mais contratou entre março e abril deste ano, publicidade, gerando milhares de empregos) e torna
neste País de desemprego, foi o fumo, com 8,2%, se- impossível que outros concorrentes se lancem no
guido do setor elétrico, bem atrás, com 1,3%. mercado pela impossibilidade prática de divulgarem

Há que se perguntar, portanto, se o assunto en- as suas marcas, privilegiando os que hoje são líderes
volve ou não o Ministério do Trabalho e Emprego e se de mercado.
este deveria ou não ter sido consultado. É ou não Fere ainda de morte o art. 220 da Constituição e
meta prioritária do Governo combater o desemprego seu § 4!!, que diz: "A propaganda comercial de tabaco,
e a miséria, que comprometem, acima de tudo, a saú- bebida alcoólica, agrotóxicos, medicamentos e terapi-
de do nosso povo? as estará sujeita a restrições legais, nos termos do in-

O Ministro da Saúde certamente sabe que o ciso 11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que
Brasil é o quarto maior produtor de fume; do mundo e necessário, advertência sobre os malefícios decor-
desde 1993 é o seu maior exportador mundial, o que rentes do seu uso."
gera divisas de 1 bilhão de dólares por ano. Deve sa- Ora, Sr. Presidente, restringir é tornar mais es-
ber também que a arrecadação de impostos do setor treito ou apertado, é tornar menor, encurtar, reduzir.
é de 5 bilhões e 500 milhões de reais e o faturamento Jamais eliminar, como propõe o projeto.
de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Este, o espírito do legislador Constituinte quan-

Nada impede, pois, que o Governo aloque na do inscreveu na Carta Magna o § 4º do art. 220. Foi
saúde pública esses recursos provenientes da arre- exatamente para aplicá-lo em face da propaganda
cadação. Mas há um fato que o Ministro da Saúde pa- nos veículos de comunicação em massa - rádio, tele-
rece desconhecer, sem dúvida gravíssimo e que diz visão e imprensa _, prevendo a possibilidade legal de
respeito ao seu Ministério: 33% dos cigarros consumi- restrições e de contrapropaganda.
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Mas quero ainda alertar os colegas Deputados, Como Parlamentar da Amazônia, do Estado do
que são Relatores do projeto de lei, para a capciosa Amapá, não poderia deixar de ocupar esta tribuna
exposição de motivos, de autoria do Ministro da Saú- para relatar fatos que colocam em dúvida a soberania
de, que o acompanha. Cita constantemente a bebida nacional.
alcoólica e o cigarro, mas no texto do projeto livra a No referido encontro do dia 11, em Brasília, os
bebida alcoólica das proibições impostas ao cigarro. militares exigiram um posicionamento oficial do Go-
Por quê? É no mínimo de estranhar que o álcool, de- vemo brasileiro, mas o Presidente da República, pre-
sagregador da famnia, que faz mal à saúde, presente, sente no evento, manteve-se calado. Somente no dia
com alto índice, nos desastres de automóveis, nas ri- seguinte o Porta-Voz Georges Lamaziere externou o
xas, nos homicídios, nas mortes, obtenha um trata- entendimento oficial de que "há apenas cooperação
mento diferenciado. com os americanos".

Esse é mais um motivo para os Líderes dos par- Nos últimos dias, houve vários desmentidos da
tidos, por meio de acordo, solicitarem a retirada dessa existência dos referidos mapas em livros escolares
açodada urgência urgentfssima para permitir que a dos Estados Unidos. Até mesmo o Embaixador ame-
Câmara dos Deputados apresente um substitutivo ricano manifestou-se nesse sentido. A retomada da
que atenda realmente aos interesses do País. discussão sobre a internacionalização da Amazônia,

No momento em que o Brasil recebe o 125º lu- no entanto, parece que ~ão yai retroceder. N~o deve
gar do mundo no ranklng da saúde, na avaliação da mesmo, por~ue ~ ~uestao e de extrem~ senedade.
Organização Mundial da Raúde. e o Ministro da Pasta Bast~ uma vista r?~lda sobre as declaraçoes de gran-
atribui essa classificação, pela imprensa, à má distri- des IIde!es mUn?lalS para ~omprovarmos .~ue ~s pr:-
buição de renda no País, esse projeto que ataca o ocupaçoes relativas a cobiça sobre a reglao nao sao
emprego no campo e na cidade, a renda e a arrecada- sem fundame~to. . _
ção é no mínimo incoerente para não dizer algo pior. Tomo a liberdade de repetir uma seleçao de fra-

M't b' d S p' 'd t ses feitas pelo jornalista Carlos Chagas, que ilustram
UI o o nga o, r. resl en e. bem a gravidade da situação:

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) -: Co~cedo a "Ao contrário do que os brasileiros pensam, a
palavra ao nobre Deputado Dr. Benedito Dias, do Amazônia não é deles, mas de todos nós. (AI Gore,
PPB. 1989.)

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Sem re- O Brasil deve delegar parte de seus direitos so-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- bre a Amazônia aos organismos internacionais com-
tados, venho a esta tribuna tratar de problema da petentes. (Mikhail Gorbachov, 1992.)
mais alta gravidade: a internacionalização da Amazô- O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa
nia. O assunto, bastante discutido há alguns anos, sobre a Amazônia. (François Mitterrand, 1989.)
volta à tona. As nações desenvolvidas devem estender o do-

Na comemoração do aniversário da Batalha de mínio da lei ao que é comum de todos no mundo. As
Riachuelo, ocorrida no último dia 11, em Brasnia, a in- campanhas ecologistas internacionais que visam à Ii-
ternacionalização da Amazônia foi tema central nos mitação das soberanias nacionais sobre a região
debates entre os militares de alta patente. Em listas amazônica estão deixando a fase propagandística
de discussão na Internet, mantidas por organizações para dar início a uma fase operativa, que pode, defini-
ambientalistas, o assunto apareceu com freqüência tivamente, ensejar intervenções militares diretas so-
nas últimas semanas. Em exposição, no último dia 5, bre a região. (John Major, 1992.)
no 4º Congresso Internacional de Direito Ambiental, Se os países subdesenvolvidos não conseguem
em São Paulo, o brilhante jurista José Afonso da Silva pagar suas dívidas externas, que vendam suas rique-
manifestou extrema preocupação com a garantia da zas, seus territórios e suas fábricas. (Margareth That-
soberania do País sobre a Amazônia. cher, 1988.)

Qual foi o grave fato que motivou tudo isso? A di- Com se vê, a preocupação com a soberania da
vulgação de mapas que estariam sendo usados em Amazônia não pode ser reduzida a uma espécie de
escolas americanas, mostrando a Amazônia brasilei- paranóia dos militares. A ameaça existe e só estará
ra como área de preservação ou controle internacio- sob controle quando os brasileiros exercerem domí-
nal, separada geograficamente do território brasileiro. nio efetivo, eficaz e responsável sobre a região. Preci-
A Amazônia, nesses mapas, simplesmente deixa de samos demonstrar aos outros países e sobretudo aos
ser Brasil. próprios brasileiros que temos capacidade de cuidar



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34471

da região e também de ocupá-Ia e explorá-Ia sob a Parece que somente agora o Brasil acordou
égide do princípio do desenvolvimento sustentável. para a importância de controle de seu patrimônio ge-

A Amazônia precisa ser enfocada, antes de nético. A biopi~ataria era praticada d~ forma corriquei-
tudo, como objeto de planejamento estratégico que ra na Amazoma e no restante do PaIs.
envolva os diferentes níveis e setores de atuação go- Nesse ponto, o Poder Legislativo tem tarefa im-
vernamental. Nesse contexto, faz-se importante que portante ainda a cumprir. Não obstante a Convenção
programas antigos do Governo Federal tenham ga- da Biodiversidade ter sido firmada em 1992, ainda
rantia de continuidade. O Projeto Calha Norte é um não temos uma lei nacional sobre acesso a recursos
deles. Foi verdadeiramente enterrado depois da ado- genéticos.
ção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM, Na Câmara dos Deputados, duas proposições
quando um programa não exclui o outro. O próprio Si- importantes regulando o tema precisam ter sua trami-
vam precisa mostrar a que veio e ser efetivamente im- tação acelerada: a PEC de autoria do Poder Executi-
plementado e utilizado não apenas para objetivos mi- vo, que transforma o patrimônio genético em bem da
litares, mas também para controle do narcotráfico e União, e o projeto, já aprovado no Senado Federal,
das agressões ao meio ambiente. que regula o acesso a recursos genéticos - ambas

Outro programa fundamental que não tem tido a atualmente em análise no âmbito de Comissões
atenção que merece, em termos de recursos investi- Especiais.
dos, é o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquan-
Lançado com grande propaganda há cerca de dez to não regularmos o tema em lei, a biopirataria, o as-
anos, tem visto suas verbas minguarem a cada ano salto a riquezas amazônicas e brasileiras, continuará
que passa. De um programa amplo, coordenado pela acontecendo.
antiga Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE, O Poder Legislativo tem papel relevante tam-
passou a ser um tema restrito ao Ministério do Meio bém no acompanhamento e na fiscalização, de forma
Ambiente. ampla, dos fatos que ocorrem na região.

Sem elaboração e detalhamento do Zoneamen- Acontecimento recente, que já motivou audiên-
to Ecológico-Econômico não se conseguirá implantar cia pública na Comissão da Amazônia e do Desenvol-
um modelo de desenvolvimento para a região, que vimento Regional, da Câmara dos Deputados, e que,
seja equilibrado do ponto de vista econômico, social e tenho certeza, ainda será bastante discutido no Parla-
ambiental. mento, é o recente acordo entre a organização social

Écerto que os Estados têm também deveres em Bioamazônia e a multinacional Novartis sobre pesqui-
relação ao ZEE. A União não pode, todavia, simples- sa de microorganismos na Amazônia.
mente lavar as mãos e remeter o assunto aos Esta- O acordo Bioamazônia/Novartis, ao que parece,
dos. A floresta amazônica é patrimônio de to.dos os em primeira análise, extrapolou o contexto admissível
brasileiros por força do art. 225, § 42

, da Constituição para um contrato entre dois entes de direito privado.
Federal. Em razão da Carta Maior, a região é questão Foram negociados direitos sobre pesquisas que po-
nacional, acima de tudo. derão levar a descobertas importantíssimas na área

Enfocar a Amazônia como objeto essencial de de fármacos sem que os órgãos federais competen-
planejamento estratégico para o País, Srs. Parlamen- tes fossem sequer comunicados. O Ministério do Meio
tares, e pautar as ações desenvolvidas na região pelo Ambiente, que tem representante no conselho de ad-
princípio do desenvolvimento sustentável são cami- ministração da Bioamazônia, não teve conhecimento
nhos que se impõem para a proteção da floresta e de algum das negociações, segundo depoimento da titu-
suas riquezas, são fundamentos para a geração de lar da Secretaria da Amazônia, Dra. Mary Alegretti.
emprego e renda na região, para uma vida mais justa Acordos como esse continuarão a ser firmados
para os amazônidas. O modelo atual de exploração se não for aprovada, logo, a lei sobre acesso a recur-
da região, predatório em termos ambientais, tem-se sos genéticos.
mostrado injusto também no aspecto de concentra- Srs. Parlamentares, a ação do Poder Público no
ção de renda. controle dos recursos naturais da região amazônica,

O planejamento estratégico da região assumirá necessariamente, deve ter abrangência muito maior
importância cada vez maior. As riquezas naturais da do que a fiscalização sobre o desflorestamento e as
Amazônia, associadas a sua biodiversidade, são queimadas. As ações fiscalizatórias na área ambien-
imensuráveis. tal são muito importantes, mas não suficientes.



34472 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

O Brasil deve voltar-se para a Amazônia. Hoje, a brepujar a economia da fabricação. Em conseqüência,
situação é insustentável. Os índices de desmatamen- as atividades industriais perderam a aura de líderes do
to ilegal continuam altíssimos. Empresas madeireiras, processo de crescimento de uma nação. Os setores
inclusive estrangeiras, compram extensas terras na ditos terciários. ou de serviços. assumiram o papel de
região com a finalidade exclusiva de desmatá-Ias to- locomotivas da geração de emprego e renda.
talmente. Todo ano, na época das secas, os incêndios Desta forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
são a regra. A biopirataria é praticada sem controle. mentares. preparamo-nos para ingressar no século

Precisamos unir-nos para que esse quadro seja XXI em uma realidade bastante diferente da de algu-
revertido. Precisamos de um projeto nacional para a mas décadas atrás. Especialmente para os mais vjvi-
Amazônia, que assegure que as riquezas associadas dos, as mudanças revelaram-se dramáticas. Hoje em
à biodiversidade, aos recursos madeireiros, aos mi- dia, somos testemunhas de que setores quase irrele-
nérios, aos recursos hídricos e ao potencial energéti- vantes no passado próximo representam usinas de
co existentes na região sejam garantidas aos brasilei- geração de riquezas atualmente. O entretenimento, o
ros das presentes e das futuras gerações. cinema, a música, a moda, as finanças, a Internet

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer da nossa são as chaves da chamada "nova economia", um ad-
região, ameaçada por estrangeiros. mirável mundo novo que não pediu licença_ para _e~

Muito obrigado. trar em nossas vidas. Enquanto isso, as indústrias tra-
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo a dicionais vão sendo expulsas para os países menos

palavra ao nobre Deputado Themístocles Sampaio, desenvolvidos, numa prova inconteste do rumo dos
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN. acontecimentos.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo- Em todo esse quadro, talvez o evento mais sig-
colPMDB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. nificativo seja a evolução apresentada pelo setor tu-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um final de sécu- rístico. De fato, ainda nos lembramos bem vivamente
lo já é, por si só, momento único e próprio para que re- do tempo em que turismo evocava um luxo restrito à
flitamos sobre os rumos de nossa vida e de nossa ci- diminuta elite nacional e estrangeira, quase um sím-
vilização. O final do século XX. porém, é um evento bolo das extravagâncias só permitidas aos muito ri-
especial, posto que representa o coroamento de uma coso De maneira jocosa, até se apelidavam de ''turis-
era de maravilhas. tas" os estudantes menos presentes ou os trabalha-

De fato, não há outra descrição para uma época dores mais relapsos.
que nos deu o avião, as viagens espaciais, o telefone, De repente, porém, tudo mudou. O progresso
a informática, os antibióticos, os transplantes, a enge- tecnológico nas áreas de transportes e telecomunica-
nharia genética. Paralelamente aos'-avanços tecnoló- ções reduziu as distâncias e os cursos dos desloca-
gicos, tivemos uma verdadeira revolução de costu- mentos e da informação. O aumento da renda real
mes. A noção de família, os conceitos morais, as in- nos países ricos despertou em seus habitantes o gos-
certezas ideológicas, nada resistiu incólume ao ven- to pelas viagens. Deu-se partida, assim. a uma explo-
daval trazido pelos vibrantes anos da centúria que ora são turística em escala mundial.
termina. Os grandes números já não são desconhecidos,

Também na economia, Sr. Presidente, as mu- mas ainda espantam pelo seu vulto. Estimativas do
danças foram grandes. Durante a maior parte do sé- Conselho Mundial de Viagens e Turismo - wrrc,
cuIa XX, a indústria figurou como o símbolo da pujan- dão conta de que o setor de turismo apresentou em
ça das nações, o objeto de desejo de governos e po- 1998 faturamento global da ordem de 4,4 trilhões de
vos. A imagem de um país desenvolvido, moderno dólares, com pagamento de 800 bilhões de dólares
correspondeu, por muitos e muitos anos, ao ideal de em impostos. A massa humana absorvida nesse ven-
um horizonte pleno de chaminés fumegantes. A in- daval não é menos impressionante: calcula-se que,
dustrialização - de preferência, acelerada - era vista naquele mesmo ano, mais de 625 milhões de pesso-
como o remédio para todos os males, o passaporte as dispuseram-se a viajar, deixando em seu rastro o
para um futuro glorioso. efeito benéfico de mais de 230 milhões de empregos

Nos últimos anos, porém, assistimos a profun- gerados. Precisamente por causa do gigantismo des-
das e vertiginosas transformações nos padrões cien- sas estatísticas, adotou-se a prática de se referir à "in-

-tíficos-e-tecnológicos, levando a mudançasJnespera- _dústria" do turismo, em.referência ao s.eu-p.orte.Afinal.- .
das no próprio conceito de desenvolvimento. A eco- tamanho movimento de dinheiro e de gente já coloca
nomia do conhecimento e da tecnologia passou a so- o setor turístico na dianteira de atividades industriais
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típicas, como as dos ramos eletroeletrônico, automo- Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
bilístico e de petróleo. mentares, não há mais lugar para o amadorismo e o

Esse movimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. descaso no trato das políticas de fomento ao turismo.
Deputados, teve início nos países desenvolvidos; Por mais belezas que tenhamos a apresentar, não po-
mas já colheu todo o mundo na esteira de seus des- demos prescindir de um elevado grau de competên-
dobramentos. Ao contrário de outros episódios de cia na gestão setorial, de agressivos investimentos na
contágios internacionais, no entanto, este é um fato infra-estrutura e da implementação de abrangentes
mais do que auspicioso para nações ainda em desen- programas de treinamento de mão-de-obra.
volvimento, em geral, e para o Brasil, em particular. O Governo Federal e alguns governos estaduais

Com efeito, o turismo apresenta a particularida- - dentre os quais o do Piauí - reconheceram a impor-
de de gravitar em torno de atividades que demandam tãncia crucial do turismo para o dinamismo da econo-
investimentos relativamente baratos em capital hu- mia e a geração de emprego e de renda. Assim, inici-
mano e físico, com prazo de maturação extremamen- ou-se nos últimos anos um processo de moderniza-
te curto, quando comparados às atividades industria- ção do setor turístico no Brasil, tanto no campo públi-
is tradicionais. Além disso, a implantação de uma in- co como no da iniciativa privada, qble~á-mostra os pri-
fra-estrutura turística competitiva exige inversões em meiros frutos tangíveis.
segurança pública, saneamento, saúde, educação, Registre-se, por exemplo, que em 1998 a renda
comunicações, transportes e meio ambiente, que be- advinda do setor turístico brasileiro atingiu nada me-
neficiam diretamente as populações locais em condi- nos que a expressiva quantia de 31 ,9 bilhões de dóla-
ções ecologicamente sustentáveis. res, respondendo pelo pagamento de 7 bilhões de dó-

De especial importância para nós, entretanto, é lares em impostos diretos e indiretos. Só o movimento
o fato de que o interesse turístico por um determinado doméstico foi responsável pela obtenção de 13,2 bi-
destino ainda depende, em grande medida, da exis- Ihões de dólares de receitas diretas, por conta do des-
tência de atrativos naturais ou de um patrimônio cultu- locamento de 38,2 milhões de viajantes. Do exterior
ralou histórico relevante, nenhum dos quais pode ser recebemos, naquele ano, 4,8 milhões de visitantes,
simplesmente construído da noite para o dia. Desta que proporcionaram o ingresso de 3,6 bilhões de dó-
forma, Sr. Presidente, o turismo é um dos últimos se- lares em nossa balança de serviços. Desse modo, a
tores econômicos em que ainda prevalecem as vanta- rubrica tu rismo representou a segunda maior fonte de
gens comparativas de cada país. divisas estrangeiras, só perdendo para as exporta-

No caso do Brasil, esse aspecto é de fundamen- ções de automóveis e trato~e.s, c~m 4,9 bilhões de dó-
tal importância. De fato, não há dúvidas de que temos lares, mas superando tradiCionais estrelas de nossa
todas as condições fundamentais para que nos trans- balança. cc:mercial,,como minérios, com ~xportações
formemos em uma potência turística a médio prazo. de 3,5 bJlhoes de doJares; aço e ferro fundIdo, com um
Basta que nos lembremos do acervo de belezas ini- montante exportado de 3,4 bilhões de dólares; café,
gualáveis com que fomos dotados pelo destino: mi- c~m 2,5 bilhões de dólares; e soja, com 2,4 bilhões de
Ihares de quilômetros de um litoral incomparável; a dolares exportados.
floresta amazônica; o Pantanal; a impressionante di- Apesar de todas as dificuldades enfrentadas
versidade cultural do nosso povo; nossa alma espon- pelo País, tais números demonstram inegável evolu-
taneamente alegre e hospitaleira; um clima perma- ção. Basta notar, por exemplo, que apenas entre 1994
nentemente ameno; a inexistência de conflitos étni- e 1998, a receita cambial turística aumentou em 91 %,
cos, políticos e religiosos; um riquíssimo patrimônio o número de visitantes estrangeiros cresceu 160% e
arquitetônico, musical, culinário, histórico. Somos, por o Brasil pulou do 432 para o 292 lugar na tábua de
assim dizer, uma terra que nasceu para ser visitada e classificações da Organização Mundial do Turismo -
admirada. OMT.

Deve-se lembrar, porém, que tantos e tão notá- É verdade, Sras. e Srs. Parlamentares, que es-
veis atrativos representam as condições necessárias, ses dados favoráveis não devem servir para um ufa-
mas não as suficientes para se lograr a inclusão no rol nismo tão precoce quanto desastrado. A rigor, eles
das grandes potências turísticas. Afinal de contas, se apenas revelam o longuíssimo caminho que ainda te-

- a demanda pelo turismo aumentou exponencialmen- mos a percorrer para que comecemos a usufruir em
te, também cresceu na mesma proporção a concor- plenitude dos benefícios sociais e econômicos trazi-
rência dos potenciais destinos. dos pelo turismo.
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Nesse sentido, cumpre despertarmos para dois Além do delta do Parnaíba, o Piauí apresenta
aspectos fundamentais: em primeiro lugar, nosso outras jóias costeiras, como as praias de Atalaia, Pe-
País é uma verdadeira mina de atrativos turísticos, a dra do Sal, Coqueiro, Itaqui, Carnaubinha, Macapá e
maior parte ainda não adequadamente valorizada; Barra Grande. Em especial, destaca-se a belíssima
em segundo lugar, há necessidade de estimular o de- Lagoa do Portinho, localizada nas proximidades da ci-
senvolvimento do turismo interno como base para a dade de Luís Correia. Ao longo dos 68 quilômetros
consolidação de um setor turístico competitivo na es- desse que é o menor litoral, ma's certamente um dos
cala mundial. mais belos do País, o visitante encontra todas as al-

Exemplo típico de nossas potencialidades nes- ternativas de lazer características do chamado '1uris-
se campo é o nosso Estado, o Piauí. É forçoso admitir mo do sol".
que se trata de uma das mais desassistidas Unidades A própria cidade de Parnaíba, localizada às
da Federação, alvo permanente da discriminação e margens do delta, é dotada de encantos únicos. Anti-
do preconceito de parte do centro-sul do País. Apesar go porto fluvial, teve seu ápice econômico no século
dos muitos problemas de natureza econômica e soci- passado e nas primeiras décadas deste século, quan-
ai que seu povo é forçado a enfrentar, o território piau- do o comércio do algodão e da carnaúba era fonte de
iense está repleto de atrativos humanos e naturais riqueza para a região. Da fase de pujança remanesce-
que só agora começam a ser devidamente conheci- ram os traços de forte influência inglesa, presente no
dos e aproveitados. Aos poucos, estabelecem-se as traçado urbanístico e na elegante arquitetura de mui-
bases de um movimento local e regional que está gra- tos de seus prédios.
dualmente integrando o Piauí aos grandes circuitos Ao sul de Teresina encontra-se Oeiras, a primei-
turísticos nacionais. ra capital do estado, que guarda precioso patrimônio

Certamente, boa parte de V. Exas. terá se sur- histórico e arquitetônico, testemunha preservada de
preendido com essas afirmações. Afinal, no imaginá- nosso passado, cenário inclusive de algumas das lu-
rio brasileiro, nosso estado está muito mais associado tas da Independência. Além disso, Sras. e Srs. Parla-
à seca, à pobreza e ao clima quente do que à disponi- mentares, as festividades da Semana Santa realiza-
bilidade de destinos turísticos de qualidade internaci- das na cidade são consideradas o evento cultural
onal. Aproveitaremos, portanto, a oportunidade que mais importante de todo o estado.
ora nos é concedida para trazer-lhes um pouco do Um dos pontos altos do Piauí turístico, sem dú-
que o Piauí tem a oferecer. vida, é o Parque Nacional de Sete Cidades. Curioso

Comecemos, Sras. e Srs. Deputados, por um agrupamento de formações rochosas, esculpidas
dos maiores espetáculos da natureza, o delta do Par- com graça e maestria pela mão do tempo, o local ofe-
naíba, só comparável em todo o mundo aos deltas do rece duas varie~ades d~ .atrativos para o visitante. De
Nilo e do Mekong. Ao final do curso fluvial de quase um lado, as próprias esculturas naturais, que permi-
1.500 quilômetros, o encontro do rio com o mar se dá tem ao observador divisar formas de ruas, praças,
pelo espraiamento das águas por uma área de 2.700 prédios, monumentos e castelQs - daí o seu nome _,
quilômetros quadrados, formado por cinco braços - o além de animais e até mesmo, para os mais atentos,
de Luís Correia, o das Canárias, o do Caju, o da Melan- um mapa do Brasil. Além disso, o visitante tem a emo-
cieira e o de Tutóia - que envolvem 75 ilhas e ilhotas. cionante oportunidade de conhecer as pinturas ru-

Esse é o deslumbrante pano de fundo para flo- p~stres deixadas naquelas telas pétreas por antíqüís-
rescimento de uma biodiversidade rara pela beleza. slmos antepassados nossos.
Ao longo dos ciclos de enchentes e vazantes, for- Não menos impressionante é o legado deixado
mam-se piscinas e igarapés, enquanto as águas e por nossos longínquos antecessores, sob a forma de
ilhas enchem-se de aves, répteis, veados, raposas, pinturas rupestres, nos sítios arqueológicos do Par-
tucanos, garças, guarás, caranguejos, peixes e cama- que Nacional da Serra da Capivara, localizado no Mu-
rões. Nesse equilíbrio único entre fauna e flora, ofere- nicípio de São Raimundo Nonato, no sul do estado.
cem-se inúmeras opções de lazer, emolduradas pelo A par da beleza das representações de símbo-
verde dos manguezais, o perene azul do céu e o bran- los e animais lá existentes, consideradas pela Unesco
co das dunas moldadas pelos ventos oceânicos. Vári- patrimônio cultural da humanidade, destaca-se o fato
as pousadas permitem ao turista usufruir de esportes de que aqueles são os mais antigos vestígios, até
náuticos e passeios de barco, a cavalo ou de trator, ao agora descobertos, do homem americano. Os traba-
mesmo tempo em que oferecem as delícias da culiná- lhos já efetuados permitem recuar em alguns milha-
ria regional e as belezas do artesanato local. res de anos, em relação às estimativas anteriores, à
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época da chegada dos habitantes ao nosso continen- mostrar de forma clara e evidente que Fábio Monteiro
te. O Museu do Homem Americano, implantado nas é apenas um capataz de Luiz Estevão.
cercanias, oferece ao turista informações sistematiza- Peço que esta reportagem conste dos Anais da
das sobre os resultados dos levantamentos arqueoló- Casa, porque são muito importantes as duas matéri-
gicos realizados nessa verdadeira cápsula do tempo. as publicadas no Correio Braziliense de ontem, às

Muitas belezas ainda restam por descrever, mas págs, 10 e 11, divulgando inclusive o pedido de dinhe-
sabemos que o relógio é inclemente. Não poderíamos iro feito por Fábio Monteiro ao Senador para pagar
encerrar este sumaríssimo inventário dos encantos luz, água, vale-transporte, telefone do Fórum Traba-
piauienses, no entanto, sem mencionar o Parque Eco- Ihista de São Paulo, dentre tantas outras dívidas de
lógico da Cachoeira do Urubu, no Município de Espe- falências de empresas. Ninguém se dirige a qualquer
rantina, minha terra natal. Nesse local, as quedas pessoa para pedir empréstimo com tamanho detalha-
d'água formadas pelo rio Longá atraem grande quanti- mento. Só um funcionário se encaminha ao seu pa-
dade de visitantes, atendidos por boa infra-estrutura trão para pedir ressarcimento do que pagou, prestan-
turística. Pode-se presenciar, ainda, o espetáculo da do conta rigorosa de todo o gasto.
piracema, nos meses de abril e maio, quando os pei- Com esse material fica claro definitivamente que
xes sobem a correnteza para a desova. Igualmente todo o tempo Luiz Estevão mentiu para a CPI do Judi-
portentosos são os chamados Poços Jorrantes, no ciário, para a Comissão de Ética do Senado Federal,
Município de Cristino Castro, onde se podem observar para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidada-
colunas de água de até 60 metros de altura. nia e para a sociedade brasileira, porque ele, sim, é o

Por tudo isso, Sras. e Srs. Deputados, não te- dono efetivo da Incal, como diz o documento encontra-
mos dúvidas em afirmar que o Piauí dispõe da matá- do pela Polícia Federal, comprovando que adquiriu
ria-prima indispensável para se transformar em um 90% das ações dessa empresa, que agora vem à tona.
centro turístico de importância nacional e internacio- O que mais choca a sociedade e seguramente o
nal. A localização geográfica privilegiada e a singular próprio Senado Federal é que esse Senador, apesar
combinação de atrações definem um enorme potenci- de tudo, tem o cinismo de dizer que o material e o bi-
ai que, se bem aproveitado, poderá constituir-se na Ihete que lhe foram dirigidos eram apenas para pedir
chave para o desenvolvimento social e econômico do dinheiro emprestado. Isso é querer menosprezar a in-
estado. teligência das pessoas. Caso Fábio Monteiro fosse,

Para que essas perspectivas se concretizem, de f~to~ o ~ono da Incal, iria recorrer a,alguém para
entretanto é necessário realizar investimentos em in- pedir dinheiro para pagar conta de luz, agua e telefo-
fra-estrutu'ra e capacitação pessoal indispensáveis ne ou para sobreviver?
para o desabrochar da indústria do turismo em bases E~óbvio que esse Fábio Monteiro não é o propri-
modernas e competitivas. Temos ao alcance das etário da empresa. Se fosse, evidentemente já teria
mãos, portanto, a chave da redenção de nossa sofri- r~ubad~ os ,169 milhões d: dólares e .não e~taria pe-
da terra. Cumpre prosseguir nessa direção, para que dmdo dinheiro para pagar agua, luz e mcluslve o tele-
finalmente se liberte o valoroso povo piauiense dos fone do Fórum Trabalhista e os contratos trabalhistas
grilhões da pobreza_e da miséria a que foi tão injusta- vencidos dos funcionários do Fórum.
mente condenado. Eis a prova definitiva. Cabe ao Senado Federal

Era o que tínhamos a dizer. acabar com a vergonha e a desmoralização que reca-

M
't b' d em sobre essa instituição pública, cassando, na próxi-

UI o o nga o. ma quarta-feira, o Senador Luiz Estevão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Pai~) - Conce~o a Depois de tudo o que foi denunciado, não basta

palavra ao nobre Deputado Agnelo QueIroz, como Llder apenas cassá-lo. Como a Polícia Federal tem nas
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, por três minutos. mãos o nome do proprietário da empresa, o principal

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF. responsável pelo desvio dos recursos do Fórum Tra-
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, balhista de São Paulo, ela deve, obviamente, exigir a
Sras. e Srs. Deputados, documento divulgado ontem devolução imediata dos recursos aos cofres públicos.
pelo Correio Braziliense tira em definitivo a máscara Trata-se de recursos que fazem falta a nossas crian-
de Luiz Estevão. O jornal transcreve bilhete que Fábio ças, à saúde, enfim, ao desenvolvimento do País.
Monteiro de Barros Filho dirigiu ao Senador em 15 de Estamos falando de um montante que foi afana-
janeiro de 1999, antes mesmo de começarem os tra- do do Erário e que está nas empresas e nas contas
balhos a CPI do Judiciário. É a prova que faltava, para desse Senador, infelizmente, do Distrito Federal. Se-



Saí do seu escritório em cima da hora (21 :OOh)
para São Paulo. Não deu para detalhar mais."

O bilhete, redigido numa caligrafia apresessada,
servia de introdução a três folhas de ofício que Fábio
Monteiro escrevera enquanto aguardava o, senador.
Nas três folhas, alinhou dívida por dívida e esclareceu
quais as vencidas e por vencer. Havia muitas despe
sas. Era preciso saldar dívidas com operários da obra
do TRT, oficiais de justiça custas de processos. Era
preciso dinheiro até água, luz, telefone, vale transpor
te, vale refeição. Estava tudo vencendo.

Para que o senador não imaginasse que o pedi
do financeiro era excessivo, Fábio Monteiro escreveu.
logo no primeiro parágrafo, que as necessidades ali
listadas eram o "mínimo necessário apra a sobreVi
vência". E sublinhou as palavras para sobrevivência.
Com R$800 mil de pendências e um avião a minutos
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guramente, depois de tantas provas, o Senado Fede- de decolar. Fábio Monteiro encerrou o bilhete ao se-
ralo cassará, dando a devida resposta à sociedade. nador com uma declaração de fé:

O que mais indigna a sociedade brasileira não é "A minha vida está dentro desse processo que
apenas o roubo desavergonhado, brutal. mas também temos e conseguiremos revertê-lo (sic).
o cinismo. pois depois de todas essas denúncias es- Abraços, muito obrigado,
tampadas no jornal, mostrando claramente do que se Fábio. 15-1.20:50"
trata, ai~da tem a cara~de.p~u de,dizer que foi ape~as Depois da despedida, o empresário ainda fez
um pedido de empréstimo. Nlnguem pede emprestlmo um adendo para explicar por que não colocara o valor
alegandoe~arfalidopa~pagarc~ntasdeá~uaetele- total - de exatos R$ 824.800 - do que chamara de
fone e as dívidas trabalhistas do Forum de Sao Paulo. "mínimo necessário para sobrevivência". "Não pude

Tenho certeza de que o Senado Federal cassará completar a soma e mais explicações por que esse é
esse Senador na próxima quarta-feira. Confio nisso. o último vôo", disse.

Muito obrigado. ~r. P_residente. Era o vôo 555 da Rio-Sul, que partia às 9 horas
REPORTAGEM A QUE SE REFERE O -da note. Apesar de sair atrasado do escritório do se-

ORADOR" nador. Fábio Monteiro conseguiu chegar a tempo ao
. aeroporto e embarcar no avião como mostram os re-

Luiz, muito obrigado. Fábio gistros da companhia aérea. Uma hora e meia depois,
desceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

André Petry Estava uma noite agradável. Fazia 20 graus.
Da equipe do Correio
Já é tarde. Quase 9 horas da note de sexta-feira. Do empregado para o dono

15 de janeiro de 1999. O empresário Fábio Monteiro O bilhete sugere que a sociedade dos dois é
de Barros Filho, dono oficial da Incal, a empresa que mais ampla, pois trata da Incal, Ikal, MB...
desviou R$169 milhões da obra do TRT paulista, está Foi assim que Fábio Monteiro de Barros Filho
aflito. Veio a Brasflia falar com o senador Luiz Este- deixou em Brasília o bilhete que, àquela altura, lhe pa-
vão, mas já são quase 9 da noite e o senador não receu resolver às dívidas de curto prazo. Agora, dezes-
aparece. Fábio Monteiro precisa urgentemente de di- sete meses mais tarde, o bilhete reaparece na forma
nheiro. uns R$800 mil, para pagar uma penca de dívi- de que pode ser o ingrediente final para a cassação do
das. Está no escritório do senador para prestar contas mandado do senador Luiz Estevão. O manuscrito mos-
pedir o dinheiro, mas não pode esperar mais. O avião tra que as relações de Fábio Monteiro e Luiz Estevão
que o levará de volta a São Paulo sai às 9 em ponto. eram mais íntimas do que o senador admitiu até agora
Fábio pega então uma caneta de tinta azul e escreve e que a obra do'TRT paulista era um assunto constan-
um bilhete ao senador. te nas conversas de ambos, cabendo ao senador pa-

"Luiz, gar até a indenização de operários demitidos da obra
do TRT. O bilhete (veja acima) sugere que:

Existe uma sociedade entre ambos, pois Fábio
Monteiro usa expressões corno "esse processo que
temos" e que conseguiremos" reverter. Mais adiante,
relata que a dívida com um banco, se não for paga
com urgência. pode vir a impedir "nossos recebimen
tos da construtora".

Nessa sociedade, quem dá as cartas é o sena
dor. É a ele que Fábio Monteiro presta contas. listan
do dívida por dívida. É a ele que cabe dar dinheiro até
para Fábio Monteiro fazer frente a seus "problemas
diversos pessoais de todos os tipos".

. Fábio Monteiro não é o verdadeiro dono da
Incal. O tom do bilhete sugere que Luiz Estevão tem,
a um só tempo, o direito de saber as razões de todas
as contas e a obrigação de fazer o desembolso, ca
bendo a Fábio Monteiro, tal qual empregado, informar
quais as despesas que o senador tem de pagar de
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imediato e quais ainda não estão no "extremo /imite". do primeiro acordo feito com 18 funcionários da obra do
Essa hipótese é reforçada por um contrato assinado fórum trabalhista. No dia 18 de janeiro; 104 funcionários
em 21 de fevereiro de 1992 pelo qual Luiz Estevão tinham de receber a segunda parcela do segundo acor-
comprou 90% das ações da Incal. O senador tem dito do, num total de R$46 mil - sendo que 98 eram funcio-
que o contrato foi desfeito no mesmo dia 21 de feve- nários da obra do fórum e seis eram vigias da empresa
reiro de 1992. O bilhete de agora é de 15 de janeiro de Monteiro de Barros. Ainda no dia 18 de janeiro, venci.
1999. Ou seja: seis anos e onze meses depois do am R$3.200 que tinham de ser pagos a nove demitidos
"contrato desfeito". da obra do fórum. O bilhete pedia que todas essas

. A sociedade de Fábio Monteiro e Luiz Estevão contas fossem pagas pelo senador Luiz Estevão.
é mais ampla do que se imagina. Não se limita à Incal.
Estende-se a outras empresas que oficia1mente per- As empresas de Fábio Monteiro -Incal, Ikal, MB
tencem a Fábio Monteiro. Num trecho do manuscrito, etc. - estavam no sufoco, mas o empresário sabia que
Fábio pede dinheiro para pagar os vigias da Monteiro Luiz Estevão tinha dinheiro. No início daquele janeiro
de Barros, e não da Incal. Noutro, informa que há uma de 1999, a Ikal fizera três depósitos nas empresas do
dívida de R$108 mil com a "Brasfond". Refere-se - à senador. No dia 5, foram US$324 mil. No dia seguinte,
Brasfond Fundações Especiais, que, desde o ano an- US$330 mil e, no-dia 8, outra bolada-de-US$336 mil. - .
terior, entrara com três pedidos de falência e todos já Os depósitos, referentes a obras da Ikal em Pernam-
estavam em fase de execução. Nos arquivos do Tribu- buco, eram suficientes para pagar as dívidas de
nal de Justiça de São Paulo, constata-se que os pedi- A$824 mil listadas no bilhete manuscrito. (Curiosa-
dos de falência não eram contra a Incal, mas contra a
Ikal, outra empresa de Fábio Monteiro envolvida na mente, quando instado a fornecer à CPI'do Judiciário
obra do TAT. Só aí, Luiz Estevão parece ser o respon- a relação dos dep.ósitos que fizera'nas empresas de
sável pelo pagamento das contas de três empresas Estevão, Fábiq Mgnt1irQ, Ç)mitiu justamente os tr&s de·
de Fábio: MB, Incal e Ikal. pósitos de janeiro,de'1~99).

Despesas do desmonte Da falência à conta de água

Fábio pede dinheiro até para indenizar funcioná- Fábio alerta que uma dívida com um banco pode
rios demitidos da obra do fórum impedir "nossos recebimentos" da Incal

Na época em que o bilhete foi escrito, Fábio Ouvido pelo Correio Braziliense na quarta-feira,
Monteiro e seu sócio José Eduardo Ferraz já não ti- dia em que sua prisão foi relaxada, José Eduardo'F~r-
nham dinheiro à farta. Até o ano anterior, os negócios raz, o sócio de Fábio Monteiro, disse que não lembrava
haviam se desdobrado numa vida faustosa. Fábio, do pedido financeiro ao senador. Aventou a possibilida-
herdeiro de um clã quatrocentão, vestia ternos finos e de de que tenha sido uma solicitação de crédito. "Pod~
o indefectível gel nos cabelos. José Eduardo aprovei- ter sido \Im pedido1de empréstimo ao Banco OK", disse;
tava a fartura dando à mulher e aos quatro filhos o referindo-se ao banco do senador. Fábio Monteiro foi
exuberante conforto de morar numa mansão alugada procurado na quarta-feira, mas até o fechamento desta
por R$13 mil por mês: em frente ao Harmonia, clube edição não dera resposta. É estranho que o bilhete seja
freqüentado pela elite paulistana, do qual Fábio e um pedido de empréstimo. Para isso, não era preciso
José Eduardo eram sócios por herança. até anexar a relação de funcionários demitidos. Além

Agora, as coisas estavam mudadas. Em janeiro disso, Fábio e José Eduardo não escondem do banque-
de 1999, a obra do fórum do TAT paulista, galinha dos iro sua penúria. Exemplos: -
ovos de ouro da Incal, estava paralisada. Havia seis .Fábio Monteiro comunica ao senador que, de uma
meses, desde julho de 1998, o Tesouro Nacional, dívida de A$268 mil, precisa de pelo menos R$70 mil
alertado pelo Ministério Público de São Paulo, não Ii- ainda em janeiro. E alerta que não é mais possível fen~~
berava um tostão para a obra. Havia quatro meses, gociar essa dívida pois "quase nem ter m~.is conversa".....
desde setembro de 1998, a Incal fizera, forçada pela . Avisa que precisa pagar R$135 mil a ,~rê~.
interrupção das obras, uma demissão em massa de empresas que já ameaçam na Justiça com pedido de
operários, e a Justiça bloqueara os bens de Fábio e falência e faz questão de alertar que é "sem acordo
José Eduardo. Pouco depois, bloqueou os bens das nenhum". Além desses A$135 mil, há outro's seis
empresas dos dois. Assim, era preciso descobrir di- pedidos de falência "que não estão no extremo limite e

-Meiro-em-outra fonte, que não o Tesouro. somam A$30 mil".

Os detalhes do bilhete revelam o desmonte da . Informa que no dia 25 de janeiro, portanto dali a
empresa. No dia 13 de janeiro de 1999, era preciso ter dez dias, precisa pagar A$58 mil ao Bradesco, a quem
desembolsado A$53 mil para pagar a última parcela deve R$856 mil.



A explicação do senador

O senador Luiz Estevão afirma que o bilhete de
Fábio Monteiro de Barros não teve qualquer conse
qüência. "Ele estava me pedindo um empréstimo ao
banco OK. Mas o empréstimo não foi concedido por
que ele já estava inadimplente com o banco", diz o se
nador. Luiz Estevão entende que o bilhete é "prova
eloqüente e que não sou dono da Incal ou sócio do
Fábio". No seu raciocínio, se tivesse qualquer relação
com a empresa, Fábio Monteiro não teria razões para
lhe relatar as dívidas e pedir dinheiro. "Ele escreveria o
bilhete em outro tom, me faria um chamado à respon
sabilidade. Além disso, se a empresa fosse minha, eu
saberia de tudo e não teria deixado que chegasse a
essa situação".

Luiz Estevão conta que, como sugere o bilhe
te, não esteve com Fábio Monteiro naquele dia. Ima
gina que, como chegara de uma viagem ao exterior
dois dias antes, deve ter tido um dia atribulado, o
que lhe impediu de encontrar o empresário no seu
escritório. "O governo Joaquim Roriz estava come
çando, estávamos em plena tansição", diz. De fato,
no dia seguinte à data do bilhete, Estevão esteve
com Joaquim Roriz, ambos passaram o sábado visi
tando áreas da periferia de Brasília.

34478 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

· Diz que os contratos de leasing com os bancos publicada recentemente pelo Correio, foram encon-
Cidade e Safra estão vencidos, e já têm até mandado trados três arquivos no computador de Luiz Estevão,
de busca e apreensão. A dívida, neste caso, é de todos de novembro de 1998. Nesses arquivos, estão
R$36 mil. E arremata: "urgente". (Pelo menos o lea- alinhados argumentos dos quais a Incal deveria lançar
sing com o banco Cidade foi cumprido. A última das mão quando fosse tentar evitar que o TRT rompesse
36 prestações do leasing foi paga no dia 20 de janeiro o contrato da obra do fórum. Em janeiro de 1999, a
deste ano.) Batalha da Incal ainda era para manter o contrato com

· Pede, "urgente", no mínimo R$20 mil para pa- o TRT e voltar a receber recursos federais. (O contra-
gar "oficiais de justiça, custas e coisas graves que tem to do TRT foi suspenso dia 5 de março de 1999. As
que ter ash". verbas federais jamais voltaram a ser liberadas.)

· Relaciona despesas miúdas mas inadiáveis Dois dias depois do bilhete escrito por Fábio
como "telefone, luz, vale-refeição, vale-transporte, Monteiro, no dia 17 de janeiro de 1999 o senador Luiz
água", num total de R$6 mil. E faz questão de lembrar Estevão esteve com o deputado João Fassarella (PT -
que "a luz do fórum" foi repactuada para R$8 mil. MG). Dessa conversa, há duas versões. Estevão afir-

-. Por fim, avisa que, para fazer frente a seus ma que falaram apenas sobre a situaçao do Tribunal
"problemas diversos pessoais de todos os tipos" preci- de Justiça do Distrito Federal. Fassarella, que vinha
sa de R$100 mil, em quatro parcelas. A primeira, de relatando uma parte do Orçamento da União, garante
R$25 mil, devia sair no dia 18 de janeiro. As outras que o senador lhe pediu para liberar dinheiro para a
três parcelas deveriam ser depositadas nos dias 21 de obra do fórum do TRT paulista. Agora, sabe-se que,
janeiro (R$20 mil), 27 de janeiro (R$20 mil) e 8 de fe- dois dias antes de visitar Fassarella, Luiz Estevão re-
vereiro (R$35 mil). cebeu uma bilhete-cobrança de mais de R$ 800 mil

Quem pediria empréstimo dizendo que não tem do seu amigo Fábio Monteiro. Faz sentido que tenha
dinheiro nem para conta de luz, e feito num bilhete es- em seguida se mobilizado - ainda que em vão - para
crito às pressas? Há um trecho do manuscrito em que encher os cofres da Incal com dinheiro público.
Fábio Monteiro alinha as pendências "graves". Uma é . Colaboraram: Policarpo Junior e Verene Wolke,
a dívida de R$208 mil com o banco BMD. Era grave de Brasília, e Yone Simidzu, de São Pau/o.
porque, segundo alerta Fábio Monteiro, a dívida fora
recompostas "na semana passada pela terceira vez',
o que não dava margem a novas negociações. É gra
ve, também, porque o BMD fora liqüidado pelo Banco
Central no ano anterior e seu passivo estava sob con
trole da União. Assim, ter uma dívida com o BMD
eqüivalia a dever à União. E, pela lei , quem deve à
União vai para o Cadastro de Inadimplentes, CADIM,
e fica impedido de receber repasses federais.

Fábio estava consciente disso. Tanto, que ao
abordar a dívida de R$208 mil com o BMD, ele aler
ta o senador que tal situação "nos joga no Cadim" e
impede "os nossos recebimentos da construtora".
Os repasses de recursos federais estavam suspen
sos desde meados do ano anterior, mas, até janeiro
de 1999, não havia a CPI do Judiciário, que trouxe a
público a farra do TRT, e pouca gente sabia que o
Ministério Público estava investigando a obra. Neste
contexto, era até natural imaginar que em breve a
Incal voltaria a receber verbas do Tesouro.

Batalha pelo dinheiro

Com tantas dfvidas, Fábio e o senador tentam
evitar o fim do contrato com o TRT

Era o que o senador vinha tentando fazer. Con
forme reportagem de Rudolfo Lago e Antonio Vidal,
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No trecho manuscrito,
1 Fábio Monteiro se
f, dlrile ao senador Luiz

I
::~ Estevlo pedindo

R$ tOO mil, em quatro
parcelas, pa...

. enfrentar problemas
í de ordem pessoal. Nor trecho ao lado, que
\ Fábio anexou ao
~ bilhete, aparece uma

lista de funcionários da
obra do TRT aos quais
é preciso palar a
se.unda parcela de um
selundo acordo.
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As CONTAS

~o primeiro trecho acima, Fábio Monteiro rel.
10 senador Luiz Estevlo pedidos de falaneia que
precisam ser PllloS imediatamente. Um dos
pedidos,da Brasfond, era contra a Ikal, o que
supre que o senador se relacionava nlo apenas
com a Incal. Em seguida, Fábio Monteiro alerta
para a gravIdade da d(vida com o banco IMD
que"nos joaa no Cadlm e Impede os nossos
recebimentos da construtora". Por fim. o

. Impres6rlo relata anecessidade de papr dMcIu.
.:m..~~motelefone e luz, e lembra cwe •
·...uz.~·'MNm foi repactUada". " -'

Junho de 2000
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Luiz,

Saí do seu escrit6rio em cima da horaot,do avilo
(21:00h) para 510 Paulo. Nlo deu par.·étetalhar
mais. Falei lonpmente com o Z6 Edulll"clo para defl
nir o mfnimo necessário para Igbreyiytnd~como
você verá.
Telefonarei no domingo à noite.AmanhI farei areu
nilo com o advopclo de SP q. tem o caminho,estou
muito confiante na articulaçlo dele.
A minhavida estádentro desse processDque temose
conJelUiremos revertl-Io. .
Ab~OI,muito obrigado.

Fibio..1Slt
30:5'

PoS. NIo pude completar~.~. e ~,.
expllcaç8es porque esse , Q 6ItImo vto.' .
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo a - China, Estados Unidos e fndia -, evite combater
palavra ao nobre Deputado Léo Alcântara, do Bloco com mais vigor essa "indústria do vício".
Parlamentar PSDB/PTB, por 25 minutos. Sr. Presidente, nobres Parlamentares, os argu-

O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE. mentos que aqui reproduzo são alardeados aos qua-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tro ventos por aqueles que deles mais se beneficiam:
Sras. e Srs. Deputados, a questão de como lidar com os fabricantes de cigarros. Cumpre, todavia, aten-
o fumo e com a indústria de cigarros coloca a socie- tar-se também para o verso da medalha.
dade e ~ G.over~o brasileiros diant,e de um grave dile- O tabagismo constitui um dos principais proble-
ma: repnmlr? clgarro~ como se cOlbem as dr?~as pe- mas de saúde pública e a principal causa da chamada
sadas (cocama, heroma), ou adotar uma pohtlca gra- . _. , . ,
dual de combate ao fumo, estribada na conscientiza- polUlçao ambl.ent~ domes!lca no P~IS. Segundo. da·
ção do consumidor a respeito dos problemas do taba- dos .da OrganJ~açao MundIal da S~u~e e do InstItuto
gismo, na esperança de que abandone Q vício e mate NaCIonal do Cancer, cerca de 4 mllhoes de pes~.~as
a indústria por falta de consumidores. Em jogo estão morrem em todo mundo, a cada ano, em consequen-
tanto questões éticas (quantas pessoas se permitirá cia do cigarro.
que sofram as funestas conseqüências do cigarro) Mais assustador ainda: de 25% dos óbitos por

-quanto econômicas e sociais.. doenças coronafianas-na população em ·geral,- 85-%
Na raiz do dilema está a relação de amor e ódio das mortes são por doença pulmonar obstrutiva crôni·

que a sociedade brasileira vive com o fumo. Tão in- ca, 30% das mortes PO! câncer em g~ral, 90~ das
t '- u foi - o amor que a Pátria dedicou a essa mortes causadas por cancer doyulm~o ~ 25 Yo das
enso e o '. mortes por doenças vasculares sao atnbuldas ao uso
planta sua maior homenagem; colocou a folh~ do ta- do cigarro. São relacionados ao hábito de fumar os
bac? ao. lado do !:amo de c~fe. em um dos slmbolos cânceres de boca, faringe, esôfago, pâncreas, rim,
naCionaiS, o brasao da Repubhca. bexiga e colo de útero. A débito do cigarro, lançam-se

Um século após a Proclamação, o fumo, assim ainda 80% dos casos de enfisema pulmonar, 25% dos
como o café, perdeu a importância relativa. Mesmo as- casos de bronquite crônica e 40% dos casos de derra-
sim, esta ainda é nada desprezível. As exportações bra- me cerebral e de úlceras do trato digestivo.
sileiras de tabaco e derivados chegam à casa de 1,6 bi- O cigarro atinge de forma semelhante fumantes e
Ihão de dólares anualmente. Além de divisas, a indús- não fumantes. Esta característica do cigarro transforma
tria do fumo é fonte de receita tributária. O Imposto so- o hábito de fumar de questão pessoal em problema co-
bre Produtos Industrializados - IPI, com sua alíquota de letivo. Os fumantes passivos sofrem de irritação nos
365%, trouxe no último ano cerca de 2,3 bilhões de rea- olhos, manifestações nasais, tosse, cefaléia, problemas
is aos cofres públicos. Outro tanto contribuíram o ICMS, alérgicos e aumento de problemas cardíacos, como an-
o PIS e a Cofins para o Erário da União, dos Estados e gina e elevação da pressão arterial. A longo prazo, ob-
dos Municípios. O cigarro é o produto mais tributado do servam-se a redução da capacidade funcional respira-
País: 80% do preço de um maço são de impostos. tória e o aumento do número de infecções respiratórias

Socialmente, não são menos expressivas as con- em crianças. Os fumantes passivos morrem duas vezes
tribuições da agroindústria do tabaco. No segmento mais por câncer no pulmão do que as pessoas não sub-
agrícola dessa cadeia produtiva, a produção é realizada metidas à poluição pela fumaça do cigarro.
por pequenos produtores familiares. Estima-se em mais Especialmente revoltantes são os problemas ca-
de 400 mil o número de trabalhadores que vivem do cul- usados a vítimas indefesas: o nascituro e as crianças.
tivo do fumo. A lavoura nada tem de tradicional: o con- Fumar durante a gravidez provoca abortos espontâne-
trole de qualidade é rigoroso, os métodos de produção os, nascimentos prematuros, bebês de baixo peso,
são modernos e a capacidade transformadora da ativi- mortes fetais e de rec;:ém-nascidos e complicações
dade no meio rural é expressiva. A produção concen- com a placenta. A gestante que fuma apresenta mais
tra-se nos três Estados do Sul, com destaque para o problemas durante o parto e tem o dobro de chance de
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma ação mais ri- ter um bebê de menor peso e menor comprimento,
gorosa contra o cigarro teria um impacto localizado, comparando-se com a grávida que não fuma.
mas muito forte sobre a economia dessa região. E mais: o teor das propagandas de cigarro na

Fora do segmento agrícola, outras tantas famíli- mídia não deixa dúvidas de que seu maior alvo são os
as por todo o País retiram da produção e da distribui- jovens, o que torna os resultados dessa droga mais
ção de cigarros os meios de subsistência. É inegável perversos. Não se trata de uma escolha consciente de
que a agroindústria do cigarro é fonte de prosperida- adesão a um vício, mas de uma decisão baseada na
de-pare um número razoável de brasileiros. Desse fantasia, no desejo adolescente de virar adulto.
ponto de vista, parece natural que o Brasil, acompa- Todos os estudos mostram que a propaganda in-
nhando outros grandes países produtores do mundo fluencia os jovens, reduz sua capacidade de discerni-



Durante do discurso do Sr. Léo Alcân
tara, o Sr. Paulo Paim, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Themfsto
cles Sampaio, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Mourão,
do PT do Acre.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a população acreana, que tenho o orgulho de
representar nesta Casa, vive hoje, ao mesmo tempo,
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mento sobre os riscos de fumar, e que eles preferem as zer nessa área e os limites são estreitos demais para
marcas de cigarro que fazem mais propaganda. Ainda, a paz de nossa consciência coletiva.
? que é aterrorizador: testes~ feitos.com.~rianças muito A limitação das opções que nos perturba a
Jovens mostraram q~e elas tem mais facIlidade de r~co- consciência é a mesma que assegura impunidade
nhecer marcas de cigarro do que reconhecer o Mlkey aos fabricantes de cigarros. Percebendo o Governo
Mouse. Se levarmos em conta que 90% dos fumantes - .
começam sua dependência antes dos 18 anos, pode- de maos atadas, esses ~gentes sentem-se IIv~e~ para
mos avaliar a importância desse fenômeno. No Brasil coo~tar as nova: geraçoes dos fuman~es que Irao ga-
hoje existem cerca de 2,4 milhões de fumantes e esti- rantlr a expansao do mercado e, aSSIm, a preserva-
ma"se que, a cada ano, morram precocemente devido ção ou, quiçá, o crescimento do negócio. Por conse-
ao tabagismo, em tomo de ao mil pessoas. guinte, Sr. Presidente, na balança dos custos e bene-

Dito isto, fica a questão: será que os benefícios fícios, que se acrescentem, além das atribulações
trazidos pela indústria do fumo compensam os pro- pr~se~tes que nos cau~a o cigarro, os danos à saúde
blernas de saúde que decorrem do vício de fumar? e as vidas de nossos filhos.

Objetivamente falando, é pouco provável. É difí- ?r. Preside~te.' no~res c~legas~ p-?rece-me que
cil atribuir valor ao iRdescritível sofrimento, à dor trazi- a s~cledade bras!'elra aInda nao esta preparada para
da pelas doenças e à perda de vidas que se atribuem acelt!ir ~ue se retirem as fol~as de fumo da~ armas da
ao tabagismo. E se a receita que o Governo arrecada ~epub"ca. Pelo ~enos, ent~~" que os .fab;lc~ntes d~
do cigarro é suficiente para cobrir os gastos do Siste- c~garros - os mal~res beneflclanos da mdustna do VI-
ma Unificado de Sallde, SUS, com as doenças provo- CI?:- arquem sozmhos com todos os custos de sua
cadas pejo fumo - uma alegação dos fabricantes de atividade nefanda.. .
cigarro que ainda está por ser confirmada -, a razão ~ Govern~ acaba d,e enviar ao Congress~ Naclo-
só pode ser uma: a baixa qualidade do atendimento nal ~r~Jeto de lei 9ue prOlb~ a propaganda de cigarros.
prestado às vítimas. 1\105 Estados Unidos, por exem- O.Mmlst~o da Saud~ ~nuncla que o ~overno pretend~
pIo, estudos feitos pelo Banco Mundial mostraram cr!a: um Imposto adlclon~1 sob~e o cigarro para constl-
que o cigarro é o único produto do mundo que tem tUlç:aO .de u~ fundo de flna~clamento ?e uma futura
uma relaçã.o custo-benefício negativa para a socieda- AgenCia .Naclonal de PesqUisa em Saude. Lou~o es~
de. Para cada maço de cigarros vendido nos EUA, sas m~dldas e tenham certeza de que tudo farei ~ara
gastam-se 2 dólares com assistência médica. que sejam aprovadas nesta Casa essas duas medidas

. . que o Ministro da Saúde, José Serra, enviou para a
. .~r. P~esldent~, nobres,colegas, sena uma grande Câmara dos Deputados. E a elas proponho que seja

slmpllflcaçao ~eduzlr-se o dlle~a de que estamos t~~- estudada uma terceira: que se proíba a utilização de
tando_a um~ SImples compar~çao de custos e. beneflc~- recursos públicos ou controlados pelo Poder Público
os. Nao sera desta comparaçao que se havera de decl- para o financiamento de toda e qualQI' ' .. atividade rela-
dir os rumos da política em relação à indústria do fumo. cionada com a agroindústria do ci~ .1 ro e similares.

Em conta tem de ser levado, entre outros, o fato E que nossos filhos nC'~ perdoem a parcimônia
de que um grande nú~ero de brasi~eiros, mais preci- de nosso legado.
samente cerca de 3D ~o da popul~çao adulta, sao fu- Sr. Presidente, estas são as minhas considera-
mantes: Essas pessoas, por_opçao, por fraqueza, ou ções sobre essa quprtão do cigarro e do fumo no
por motivos sob~e os quais n.ao nos com~et: especu- País. Peço a V. Ex'l que autorize a divulgação do meu
lar, negam-se a livrar-se do clgarr? e ~e dlspoem a pa- pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
gar por ele o preço cobrado em dinheiro, em perda de
saúde e em redução de anos de vida. Há uma forte
demanda por cigarros. A essa demanda, Sr. Presi
dente, os consumidores haverão de satisfazer, quer a
sociedade o permita. quer não. Se o Governo optar
por elevar o preço do cigarro, os pobres é que serão
punidos. Se proibir a produção de cigarros ou elevar ain
da mais os impostos, estimulará o contrabando. Se res
tringir as exportações, outros fornecedores mundiais
alegremente preencherão o espaço deixado pelo Brasil.
Se decidir transformar em crime a venda e o uso do ci
garro, com absoluta certeza estará, a exemplo da Lei
Seca nos Estados Unidos dos anos 20, promovendo a
corrupção do que ainda resta de moralidade em nossos
sistemas de segurança pública e no Judiciário. Em ou
tras palavras, há limites ~obre o que o Governo pode fa-
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um clima de esperança e preocupação com os rumos borracha produzida. O auxílio faz parte do Programa
que a disputa política vem tomando depois da eleição de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva
do Governador Jorge Viana, em outubro de 1998. da Borra~ha. O preço da borracha, antes de 60 centa-
Esperança ao ver, finalmente, depois de décadas de vos o qUilo, passou para 1, r~al. O n~vo valor, somado
luta, que hoje o Acre tem Governo, tem um projeto de aos 40 centavos ~o subsl~lo ?ferecldo pelo Governo
desenvolvimento tem honestidade na aplicação dos do Estado, por meio da ~el ChiCO Mendes, saltou para

, .' , 1 real e 40 centavos. De Julho a dezernbro do ano pas-
recursos p~bhcos, enfim, o Acre encontr~u um rumo. sado, o subsídio estadual pagou 332 mil reais aos se-
Preocupaçao ao ver o empenho dos vencidos, daque- ringueiros atingindo 6 mil famílias. O resultado não de-
les que por longos anos apropriaram-se das institui- morou pa;a aparecer. No ano passado foram exporta-
ções em defesa de seus interesses, agora trabalharem das 2.400 toneladas de borracha. Para este ano, a ex-
para desestabilizar as instituições e o Governo demo- pectativa é de comercialização de 4.500 toneladas do
craticamente eleito pela maioria do povo, que se sentia produto, devendo promover a circulação de quase 5
envergonhado por tantos escândalos. milhões de reais no mercado interno;

A vontade do povo expressa nas urnas nas elei- 2. o Programa Permanente de Assistência Médi-
ções de 1998, foi cristalina: decidiu encerra~ um ciclo co-Hospitalar e Odontológico aos ribeirinhos e serin-
que tanta vergonha e sofrimento nos causou, inaugu- gueir~s do Acre

A
e~tá garan~id~ pelo n~vio-hospita.1.

rando uma nova fase, capaz de alimentar as suas es- A~ray~s de co~vemo de. 1 ~11.hao de real~ ~orn o M~-
peranças e resgatar a sua dignidade humana. msterro da ?aude, levara medlcos, laboratorro ~ medl-

Encontramos um Estado falido, abandonado, vi- ca~en~os as pessoas q~e moram nas localidades
lipendiado pelos ine$crupulosos governantes de plan- mais distantes do. ~~tado, " , ,
tão' o salário do funcionalismo com três meses de atra- 3. para POSSibilitar o acesso as linhas de credito
50;'vários prédios públicos adjudicados pela Justiça do FNO e Prod~x, foi criado o fundo de aval, sendo o
por falta de competência e interesse em negociar; má- Governo o a~al~sta, do,pe~ueno produtor; ,
quinas e equipamentos sucateados ou desviados no 4. a asslstencra tecnlca esta chegando a milhares
apagar das luzes do Governo anterior; o serviço de sa- de produtor~s, com ~ai~ fr~qüê!1ci~ e agilidade, ~ravés
úde completamente abandonado; hospitais e centros da Secretana de Asslstencla Tecmca de Produçao;
de saúde, sem nenhum controle nos estoques de me- 5. os armazéns e frigoríficos da Cageacre estão
dicamentos, encontravam-se praticamente vazios. sendo recuperados para garantir o armazenamento
Enfim, recebemos toda sorte de problemas que preci- da produção;
savam de intervenções rápidas e eficazes que recolo- 6. mesmo com poucos recursos, o escoamento
casse o Estado na posição de agente promotor do de- está sendo garantido no trabalho intenso de recupe-
senvolvimento econômico e da justiça social. ração de ramais em todo o Estado;

Como primeira iniciativa, era preciso recuperar 7. o cooperativismo encontrou no Governo Esta-
a integridade e credibilidade das instituições públicas, dual um parceiro forte. Através de entendimentos com a
para fazer prevalecer o Estado de Direito ameaçado Conab, as cooperativas e associações passaram a par-
pela infiltração, nessas instituições, do poder paralelo ticipar das licitações para venda de farinha, arroz e fei-
do crime organizado e do esquadrão da morte. A CPI jão, obtendo melhorpreço, gerando empregos e renda;
do Narcotráfico desta Casa deu sua contribuição 8. o Governo do Estado está iniciando um pro-
inestimável nesse processo. Com o apoio total do Go- grama de mecanização de terras degradadas, em
vemo do Estado, mandou para a cadeia cerca de qua- parceria com as associações de produtores, que faci-
renta pessoas que utilizavam a máquina pública para Iita e agiliza o trabalho no campo, tornando os produ-
a prática de seus crimes. Já nos primeiros meses fo- tos mais competitivos no mercado;
ram sendo, implementados os programas de governo 9. o Programa de Eletrificação Rural, em parceira
que gradatlvam~nte estão provocando reações positi- com o Ministério de Minas e Energia, está garantindo
vas na economia local, gerando emprego e renda e uma expansão de 1.700 quilômetros na zona rural. O
elevando a qualidade de vida da população. programa atende a uma antiga reivindicação do setor

Depois de 18 meses de Governo, os resultados agrícola do Estado, vinculando o cidadão ao lugar em
são animadores. Destaco aqui algumas dessas inicia- que ele está, quebrando o êxodo rural equivocado, que
tivas: somente favelizou as nossas principais cidades;

1. depois de dois anos amargando com a falta de 10. por fim, para não me alongar demais, de~taco
políticas públicas eficientes para o extrativismo, os se- o esf?r~o do Governador em ~stabelecer parce~las e
ringueiros do Acre voltaram a acreditar na atividade. O convemos com todos os Prefeitos do Estado, ate com
Governo Estadual implementou a Lei Chico Mendes, aqueles que diariamente fazem oposição ao seu Go-
em janeiro de 1999, e os seringueiros passaram a con- vemo. Faltando apenas três meses para as eleições,
tar com um subsídio de 40 centavos para cada quilo de Jorge Viana vem assinando convênios com as Prefei-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34485

turas acreanas, independentemente do partido ao qual centros urbanos, profissionalmente despreparados e
o Prefeito é filiado. Esta é uma demonstração de que, aí ingressarem nas fileiras da marginalidade.
mesmo havendo divergências ideológicas, é possível ~r. Presidente, sabemos que d~z~ito anos de G~-

, . . . . verno e pouco tempo para mudar os indicadores econo-
fazer p~lItlca grande q~ando os .lnt~resses da,c~letlvl- micos e sociais do Estado do Acre, mas é tempo sufici-
dade sao colocados aCima de pIcuinhas domesticas. ente para sentir a reação do setor produtivo. Medidas

, No setor de saúde, o Governo Estadual adotou fortes e corajosas, como a determinação de comprar
medidas fortes e positivas para reverter o caos que tudo o que o Governo precisa do empresariado local,
encontramos nos primeiros dias de 1999. No Hemoa- estabeleceram uma forte circulação de capital dentro do
cre, todas as semanas morriam pacientes, vários de- próprio Estado. O resultado não poderia ser outro: mais
les por falta de sangue. Não morre mais doente algum consumo, mais geração de emprego e fortalecimento
desde o dia 1º de janeiro, quando assumimos. Fazía- das empresas locais. Os números mostram as razões
mos noventa cirurgias por mês; hoje, fazemos mais desse otimismo. O crescimento médio dos lucros nos úl-
de quinhentas cirurgias naquele Estado. Tínhamos 6 timos doze meses ficaram assim distribuídos: constru-
mil exames na rede pública por mês; hoje, temos mais ção civil, que mais absorve mão-de-bbra, 75%; comér-
de 35 mil exames por mês. Saímos de uma média de cio, 37%; indústria (incluindo os incer1tivos às pequenas
18% da taxa de ocupação de leitos para mais de 82%. e micro), 11%; transporte, 8%.
Reconstruímos a rede básica de saúde, uma unidade Esses dados, que trago hoje a este Plenário,
de pronto atendimento referenciada para atender até ainda não conseguem dizer tudo o que está aconte-
em torno de 1 milhão de habitantes que estão nas cendo hoje no meu Estado, Acre. O clima de esperan-
áreas de fronteira do Estado. ça e confiança no Governo Estadual e nas instituições

No Acre, entendemos que o Governo é parte públicas tem ajudado na recuperaçâo
A

d~ auto-estima
fundamental nesse processo de promoção da justiça do povo acreanc:- Pessoa~ antes sem animo nem pa~a
social, geração de emprego e renda e melhoria da votar, porq.ue nao acreditavam nas mudanças, hOJe
qualidade de vida daqueles que os governos passa- n?s cumpnmentam nas ruas com a certeza de que a
dos sempre renegaram, os pequenos e médios em- Vida esta melhorando.
presários, produtores rurais, seringueiros, índios e ri- Sr. Presidente, esta é a notícia boa que tinha
beirinhos. Entendemos que o Governo tem de gastar para trazer a ~sta Casa. Mas, como disse no início
dinheiro com programas que permitam ao seringueiro deste pronunciamento, trago uma preocupação que é
continuar no seringal, ao índio continuar na sua alde- hoje a preocupação da sociedade acreana. As forças
ia, ao agricultor continuar em suas terras. Para isso, é políticas, derrotadas nas urnas pela vontade popular
necessário levar até ele o médico e os medicamen- e enfraquecidas em seus interesses econômicos, es-
tos, a escola e o professor, a estrada e o meio de tão reagindo. Os ataques pessoais, calúnias e difama-
transporte. Na década de 70, 80% da população acre- ções que o GovernadorJorge Viana e o Senador Tião
ana vivia na floresta e dela retirava os recursos para vi- Viana têm enfrentado há muito já se distanciam da
ver. Em 1980 já havia caído para 60% da população. disputa política e ideológica. Em alguns casos, che-
Hoje, dos 500 mil habitantes do Acre, apenas 35% vi- ga-se mesmo a ameaçar a integridade física do Go-
vem na floresta. E para onde foi toda essa gente? Para vernador e de sua família.
onde todos vão: às periferias das cidades passar fome Abrigados em um movimento político chamado
com uma renda familiar que na maioria das vezes não Movimento Democrático Acreano - MDA encontram-se
chega a um salário mínimo. Dados aferidos depois de figuras carimbadas da política local, conhecidas nacio-
um ano e meio de Governo já indicam a migração das nalmente pelos escândalos e desmandos que já provo-
periferias para a floresta de famílias inteiras que estão caram. Dentre elas, os ex-Governadores Romildo Ma-
fazendo o caminho de volta. O povo recuperou a confi- galhães e Orleir Cameli, os ex-Deputados Federais Nar-
ança no Governo, sente a presença do Poder Executi- ciso Mendes e Alércio Dias, o ex-Senador Flaviano
vo por meio dos programas e até a presença física, Melo, o Deputado José Aleksandro e outros que se têm
pois o Governador, em pessoa, tem percorrido dias e colocado publicamente de maneira hostil, violenta, calu-
dias a cavalo, de barco e a pé, visitando os seringais, niosa, que transgride qualquer princípio ético.
as aldeias indígenas e os agricultores na floresta. O Com a cobertura de um movimento político, for-
projeto de repovoamento, centrado na qualidade de ças que sempre dominaram o Estado não se reúnem
vida do seringueiro, índio e ribeirinho, está recebendo para fazer oposição ao Governo, não fazem críticas
o nome de Florestania" que é a garantia de vida na flo- honestas, saudáveis, necessárias à democracia. Afi-
resta com cidadania. E, acima de tudo, o resgate da nal, o PT não é dono da verdade. Cometemos nossos
dignidade, da alegria de viver e de sonhar. Não pode- erros, e a oposição pode discutir com a sociedade os
mos aceitar a política que obriga milhões de seres hu- encaminhamentos que estamos dando aos proble-
manos a viver na zona rural ou na floresta, em situação mas do Estado. Na verdade, essas pessoas não es-
de semi-escravidão, sendo forçados a migrar para os tão preocupadas com os rumos do Estado. Aliás, nun-



Sejam poucos os seus dias e outro
tome o seu offcio. Que seus filhos fiquem
órfãos e sua mulher se torne viúva. Que
seus filhos fiquem vagando a mendigar.

Em meu entendimento, está caracterizada a
quebra do decoro parlamentar. Cabe agora à Câmara
dos Deputados formalizar o processo e cassar o man
dato do Deputado José Aleksandro.

É necessário e prudente lembrar que há menos
de dez anos foi assassinado o Governador Edmundo
Pinto, do Acre, em condições misteriosas. Até hoje o
caso não foi suficientemente esclarecido e os verda
deiros responsáveis punidos pela Justiça.

Sr. Presidente, é lamentável que a oposição no
Acre tenha perdido o seu rumo. É preocupante que te
nha deixado de lado a disputa ideológica, a disputa de
projetos políticos, de divergências políticas no campo
democrático e tenham optado pelo caminho da calú
nia, do ataque pessoal, da perseguição à vida das
pessoas que dirigem o processo de moralização e re
construção de um Estado destruído e uma população
abandonada à própria sorte.

Tudo isso não nos intimida, não nos fará transigir
um ponto sequer de todo o projeto que temos para re
construir o Acre. Não iniciamos essa luta ontem e não
pretendemos encerrá-Ia amanhã. Já enfrentamos mui
tas dificuldades e vimos o sorriso voltar ao rosto de cada
acreano. A esperança faz parte dos projetos de cada fa
mOia do nosso Estado e é para nós a maior motivação
para continuarmos firmes nessa luta. Os 92% de apro
vação popular do Governo é resultado de ações corajo
sas que acabou com a corrupç~o, a roubalheira, as tro
cas de favores entre amigos. E a aprovação de uma
nova forma de fazer política que une milhares de pesso
as do País inteiro na busca de construir uma sociedade
mais humanizada e solidária. Sr. Presidente, essa é a
nossa luta e dela não recuaremos.

Era o que tinha a dizer.
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ca estiveram. Preocupam-se somente com seus ne- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
gócios pessoais. Alguns se reúnem para planejar, ar- Concedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo Ma-
quitetar a eliminação física dos que atrapalham seus gela, que dispõe de 25 minutos.
planos e dificultam seus negócios. Isso não é oposi- O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi-
ção, mas,tentativa d.e aniquila~ o nosso projeto para o são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa-
Estado. E, antes, crime organizado. dos, fiz questão de ocupar a tribuna nesta tarde para

Recentemente, em dois depoimentos ao Minis- trazer algumas reflexões sobre tema que considero
tério Público Federal, testemunhas relataram tramas da maior importância para a população brasileira, es-
do Deputado José Aleksandro e de Narciso Mendes pecialmente porque neste momento inicia-se entre os
para assassinar o Governador Jorge Viana. O próprio partidos debate sobre a reforma política.
Deputado José Aleksandro, numa entrevista à TV Rio Compreendo que a democracia é um bem social
Branco, de propriedade do Sr. Narciso Mendes, de- e de fato interessa a toda a sociedade; e não haverá
clarou-se inimigo pessoal do Governador e do Sena- democracia sólida, forte e plena sem o funcionamen-
dor Tião Viana, ameaçando-os de morte, quando to também democrático e pleno das instituições, prin-
para eles leu, diante das câmeras, o Salmo 109, que cipalmente dos partidos políticos.
diz, entre outras coisas: Se o Presidente do PT procura representantes

de outros partidos - do PFL, do PSDB e dos partidos
de esquerda - para discutir a reforma pofítica é- por
que nós, do PT, compreendemos que ela é funda
mentai para o aprimoramento da nossa democracia,
que custou muito sangue, muita luta e precisa, de
fato, ser aprimorada.

Precisamos ir ao debate da reforma política
compreendendo que a população, neste momento,
tem um descrédito muito grande com as instituições,
especialmente com os partidos pol íticos e com os po
líticos de modo geral.

Assim, não podemos pensar em reforma políti
ca que interesse apenas aos partidos. Precisamos fa
zer o debate da reforma política, sim. Precisamos de
bater sobre fidelidade partidária, sobre eleição pro
porcionai, sobre voto distrital, seja ele misto ou puro.
Precisamos discutir se interessam à democracia e
aos partidos a chamada cláusula de barreira e o fim
das coligações proporcionais, ou em que condições
elas se darão. Mas, sobretudo, interessa à sociedade
debater alguns temas da reforma política.

Destacaria dois deles. Acho que a reforma polrti
ca interessa aos partidos e aos políticos, mas pode
não interessar à sociedade, ao homem e à mulher
que estão nas ruas, em casa, nas escolas, nos hospi
tais, nos mais diversos lugares deste País, se não de
batermos dois temas que considero importantes: a
instituição do voto facultativo no Brasil e o financia
mento público das campanhas. Quero abordar, mes
mo que superficialmente, esses dois temas.

Sobre o financiamento público de campanha,
nós, do PT, defendemos a existência exclusiva de fi
nanciamento público, com rigorosos controle e fiscali
zação dos gastos de campanha. Sabemos que de
nada adiantará estabelecer financiamento público de
campanha se não houver controle e se forem liberadas
contribuições privadas, porque aí, sim, existiria promis
cuidade entre o financiamento privado e o público. Os
candidatos que tivessem dinheiro ou fossem financia
dores em potencial teriam muito mais condições do
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que aqueles que tivessem apenas o financiamento pú- Sr. Presidente, o povo brasileiro já tem maturidade
blico. De certa forma, já é isso o que acontece. suficiente para decidir, primeiro, se quer votar, depois,

A possibilidade de financiamento privado estabe- em quem quervotar e, apartir da decisão consciente de
Ieee a diferenciação entre os candidatos financiados votar, quem são seus melhores representantes.
por grandes grupos econômicos e têm o poder econô- Defendo o voto facultativo. O voto é um direito,
mico nas mãos e aqueles que não contam com recur- não pode ser uma obrigação - e de fato não é uma
sos ou com grandes financiadores das campanhas. obrigação. Até porque, no País, mesmo com a obriga-

Com o financiamento público, estabeleceremos a tori~da~~ do comparecime~t? à urna, o voto não é
real democracia da disputa, com todos tendo de gastar obngatono: a pessoa pode Ir a urna e votar em bran-
um valor máximo previamente estabelecido, o que igua- C?, votar nul~. N~ ~erdade, o que temos é o compare-
lará todos os candidatos. O diferencial será, sem dúvi- cImento obngatono.
da, a proposta, a idéia e o projeto do candidato. Dessa No Brasil, os índices de votos válidos - e na mai-
forma, os eleitores poderão ter melhores condições de oria dos países em que o voto é facultativo os índices
analisar as propostas sem que haja derrame de recur- de comparecimento de votantes são maiores do que
sos materiais próprios das épocas de campanha. os de votos válidos - são menores do que os índices

O financiamento de campanha deverá ser-públi-- de comparecimento.
co somente, bem fiscalizado e rigorosamente contro- Estou convicto, Sr. Presidente, de que, com o
lado pela sociedade. Esses gastos deverão ser con- voto facultativo, o eleitor brasileiro.t~rá consciência de
trolados não apenas pelos Tribunais Regionais ou que seu voto tem pe~o_para d~~ldlr sobre: a e~colha
pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas também pelos daquele~ q~e conduzlrao a pol.ltl9a do Pais. Nao de-
part'd c ncorrentes e pela sociedade. fendo a Idela de que essa d~clsao deva .s:r tomada

I os ~ . . , apenas pelo Congresso Nacional. A declsao quanto
Imaginem como serra Importante para o PaIs se, ao voto facultativo ou obrigatório tem de ser da popu-

por exemplo, a CNBB, a OAB, a ABI e as ONG de defe- lação brasileira.
sa da cidadania pudessem controlar esses gastos, de- Defendo também que em 2002, quando elegere-
nunciar irregularidades, pedir instalação de auditorias mos o novo Presidente da República, os Governadores,
em contas de candidatos e fiscalizar os gastos dos os Senadores, os Deputados Federais e Estaduais,
partidos e dos candidatos a quaisquer dos cargos. haja um sexto voto, um voto plebiscitário, em que cada

Portanto, Sr. Presidente, queremos exclusiva- um dos eleitores b~sile!r?s deva. dizer se .quer que o
mente o financiamento público de campanhas e a ri- voto permaneça obngatono ou seja facultatiVO.
gorosa fiscalização para que nelas não haja participa- Sr. Presidente, deve haver debates à época das
ção de dinheiro privado. Sem dúvida. isso deverá eleições, a fim de que o cidadão possa manifestar-se
combater um dos maiores males do processo eleito- e dar a sua opinião. O Congresso Nacional terá de
ral do País: a compra e a venda de votos. Quando o fi- respeitar a decisão da sociedade, transformá-Ia em
nanciamento for exclusivamente público, quando vier emenda constitucional e aprová-Ia, se a população
do cidadão, quando houver limite para o dinheiro a ser decidir majoritariamente que o voto deva ser facultati-
gasto em campanha, faltarão recursos para barganha vo ou obrigatório. Portanto, estou concluindo proposta
e compra de votos e os cidadãos adquirirão consciên- para que o Congresso Nacional submeta ao povo bra-
cia de que esse dinheiro vem do seu próprio bolso. sileiro. em 2002, simultaneamente com as eleições
dos impostos que pagam. Dessa forma estarão cer- estaduais e presidencial, a decisão no sentido de que
tos de que não deverão negociar o seu voto. o voto seja facultativo ou obrigatório.

Não tenho dúvida de que o financiamento apri- Sei que o tema não unifica os partidos. A grande
morará a democracia em nosso País. na medida em maioria dos partidos tem diferentes visões a esse res-
que igualará as condições da disputa entre os candi- peito. No PT a questão ainda não foi fechada. Apesar
datos e os partidos e permitirá que a sociedade con- de na Constituinte de 1988 e na Revisão Constitucio-
trale esses gastos. nal de 1993 termos votado pelo voto facultativo, o

Sr. Presidente, acredito que a população estará tema não foi concluído no partido. _
mais intere~sada em saber 9ual é ,a opinião do Con- Sr. Presidente, compreendo que existem duas
gresso .N.aclonal sobre a obn~atonedade ou sobre a reformas: uma que interessa aos partidos políticos
facultatlVldade do voto. Acredito que esse tema em- . . . '
polgará a sociedade brasileira no debate da reforma o~tra ~ue Interes~a ao povo b~asllelro. As r~fo~mas
polftica. Se não tivermos coragem de discutir com a nao sao necessan~~ente co~f".tantes, mas distintas.
sociedade os assuntos relativos à reforma política, Se o Congresso NaCional decIdir fazer somente a re-
eles poderão ficar restritos ao plenário, a algumas pá- forma que interessa aos partidos, estará dando as
ginas de jornal, sem empolgá-Ia. costas à população no tocante à reforma política.



VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

VI- PROPOSiÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Apresentação de Proposições

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

GERMANO RIGOTTO - Projeto de lei que dis
põe sobre as exigências de certidões nos financia
mentos de bens de capital com recursos do BNDES
para uso próprio, e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a suspensão da
exigência do crédito decorrente de contribuições pre
videnciárias, nas condições em que especifica, e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se ao horário de
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Queria muito, nobres pares, que o Congresso Quase também uma novidade, pelo menos
discutisse com a sociedade não apenas a reforma po- como si,st:mática, são as parcerias. Iniciativas que,
litica plena, mas também todos os assuntos que inte- por tradlçao, estavam antes concentradas na alçada
ressam aos partidos e aos políticos. governa~ental passaram a ~ontar com o concurs~ do

. . empresanado. Dessa maneIra, o Banco Interamenca-
Pode ser que eu esteja errado, Sr. Presidente, no de Desenvolvimento - BID - o Ministério da Cultu-

mas'p~rcebo.qu~ d.o~ tema~ inter,essam à p~p~lação ra, as Prefeituras Municipais e ~rganizações privadas
braSileira: a Instltulçao do financiamento publico de estão conseguindo excelentes resultados ao recupe-
campanha e o voto facultativo. Espero que o Congres- rar ou promover a recuperação de áreas históricas
so Nacional esteja atento a esses dois temas. degradadas, muitas das quais, importa frisar, já havi-

Muito obrigado. am sido objeto de trabalhos anteriores de restauração
que não perduraram, justamente pela falta de projeto
consistente que assegurasse meios de se manterem.

Com uma boa idéia e recursos da ordem de 350
milhões de reais e mais 30%, em termos de contra
partida das Prefeituras, o Program~ Monumenta BID
tem abrangência nacional e está viabifiiando projetos
em sete cidades do País: Recife, Olinda, Salvador,
São Luís, Ouro Preto, Rio de Janeiro e São Paulo.

O Ministério da Cultura atua como órgão execu
tor, cabendo ao município a definição do projeto e ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
IPHAN, o papel de regulador. Para se habilitar ao pro
grama, Sr. Presidente, o município' deverá observar
as seguintes regras:

1) possuir um sítio histórico urbano nacional ou
um conjunto urbano de monumentos nacionais;

2) demonstrar capacidade de operar o local de
maneira adequada;

3) atrair o interesse do setor privado.
As receitas geradas direta ou indiretamente se

rão depositadas em um fundo de preservação, a ser
criado em cada cidade, no intuito de assegurar a sus
tentabilidade do projeto, isto é, o aporte permanente
de recursos no volume necessário.

Recife - orgulho-me disso - saiu na frente. Foi o
primeiro Município a assinar convênio com o Ministério
da Cultura e o BID, em fevereiro último. A cidade de
Olinda recentemente também assinou esse mesmo
convênio. E não por acaso. Ocorre, nobres colegas,
que ali se misturam, se me permitem a imodéstia,
pressupostos ideais a medidas desse teor e dimensão,
garantidos pelas perspectivas de uma forte e promis
sora parceria com a iniciativa privada. Demais, seus sí
tios históricos reúnem apreciável potencial operativo.

Assim é que a cidade do Recife, mais especifi
camente a Ilha do Recife ou o Bairro do Recife, na
parte sul, estará dentro em breve preservada, renova
da, revitalizada e recuperada, numa área de 73 mil
metros quadrados, circundada pelos Rios Capiberibe,
Beberibe e Jequiá, o mar, bem como a Avenida Mar
quês de Olinda, no local denominado Pólo Alfândega.

Imprime-se continuidade a um processo já
bem-sucedido, que começou em 1996 com o Pólo
Bom Jesus, onde uma movimentação noturna sema-

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Joel de Hol
landa, pelo PFL de Pernambuco.

Disporá S. Ex· de dez minutos na tribuna.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, vem do meu Estado natal, Pernambuco, assim
como de outros, onde se abriga boa parte da riqueza
histórica do País, um exemplo digno de registro. Gra
ças a uma abordagem inédita até há pouco entre nós,
embora de largo 9 antigo uso na Europa, centros urba
nos, prédios e monumentos de reconhecida importân
cia para a memória nacional têm sido restaurados,
conseguindo manter padrões adequados ao desenvol
vimento de atividades de caráter não apenas histórico
ou turístico, mas também cultural artístico e social.

Faro, nobres colegas, do Programa Monumenta,
que se funda numa lógica simples: a restauração com

_finalidades econômicas, de maneira que os recursos
investidos em determinado projeto possam ter bom
retorno financeiro para as instituições mantenedoras
e, assim, tornarem-se de fato sustentáveis.
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nal de cerca de 60 mil pessoas dá vida a bares e res· Muito obrigado.
taurantes local~zados em prédios centenário~. O que O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
faltava che~ara ago.ra na form~ d~, empree~dlm~ntos Concedo a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo Mo-
de comércIo e servIços que vlablllzem o dIa e mcre-. '" ,
mentem a noite, seja para não turistas, seja para tu- re~ra, pelo PPB de Mmas Gerais, que dlspora de dez
ristas, estes já na casa de 1 milhão ao ano. A uns e a minutos.
outros aprazerá sempre o valor histórico de cada can- O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB -
to desse espaço, a par das belezas naturais e _ por MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
que não dizer? _ do apelo boêmio. A área de influên- Deputados, ocupo esta tribuna de posse de um pedido
cia alcança 2,5 milhões de pessoas, com potencial de de antecipação da tutela jurisdicional contra o Prefeito
consumo de R$1,5 bilhão por ano. da minha cidade natal, Sete Lagoas, em Minas Gerais,

Lazer, entretenimento, cultura, gastronomia e co- Quero expor ~ste cas~, bem como s~as conseqüênci-
mércio integram-se e complementam-se, cada qual for· as, para que fique registrado nos Anais desta Casa.
necendo sinergia aos demais, num sistema comum de Com esse pedido de antecipação da tutela juris-
administração. O Projeto compreende o Shopping dicional, o Sr. Promotor daquela cidade solicita o afas-
Center Paço Alfândega, instalado em antigo prédio da tamento do Sr. Prefeito, por não ter cumprido o objeti-
Alfândega, uma área de entretenimento e lazer, o Chan- vo de certos gastos públicos, mandando substituir o
teclair, um píer, cinemas, prédios garagem, restauran- plantio de grama esmeralda por grama batatais em al-
tes, bares e mais um plano que estabelece novo dese· guns campos de várzea. Em decorrência do que foi
nho urbano, com ruas de pedestres, praças e cais. apurado por peritôs ede outras interpretações, aque-

Para tantas transformações, os recursos virão não le Promotor decidiu, pedir a antecipaçãC? da tutela,
só do BID - 8 milhões na primeira etapa -, com a con. afastando te~poranamente o ~r. Prefeito Marcelo
trapartida de 30% da Prefeitura (equivalentes a R$2,4 Cecé da Ch~fla d~ Pode,r Exec~tl~o de,Sete La~oas.
milhões), mas também da iniciativa privada, que, aliás, Tal p~dldo f~1 ~efendoa no ultln~o dia 14 de Junh~
concorrerá com a maior parte: R$27 milhões. pelo.Sr. JUIZ de DIreito ~a 1- Vara CI~eJ. E o Sr. P~efel-

. , ~" " to fOI afastado da Prefeitura de uma Cidade de mais de
EJs~ S~. Presld~nte, a soluça0 ~natlva, Intellgen- 200 mil habitantes, de grandes proporções econômi-

te, economlca e ate ":,e,sm? ecologlcam~nte corret~ caso Pela segunda ou terceira vez pequenos fatos ad-
pela qual optou a mUnicipalidade do RecIfe, no sentl- ministrativos levam a decisões dessa natureza numa
d~ ~e ~anter viv~ a tradição, a partir ~e ~o~as e. m~i~ disputa quase que pessoal entre o Sr. Promotor e o
dlnamlcas funç~es de seu, patrlmonlo hlstorl- Sr. Prefeito e que sempre chega aos tribunais.
co-urbano, soluça0 que, devo dizer, conta com meu . " "
apoio e minha participação entusiasmada. , No dIa 18, quatro dias depoIs, ~um domlnQo a

, .,. nOite, um desembargador de Belo HOrizonte conslde·
. , Sr. PresIdente, querJ~ tambem cumpnme~tar o rou esse processo eivado de falhas, sem provas técni-

MlnI~tro da Cultura, Fra~clsco Weffort, o Prefeito de cas suficientes, enfim, medida judicial totalmente uni-
RecIfe, Roberto Magalhae~, ex-Pa~l~mentar c0f!l.as- lateral, sem a concessão do contraditório necessário.
se~to nes!a Casa, ~ a sociedade cIvIl - empresarlos, O Sr. Desembargador informou que a perda da fun-
artistas e mtelectuals - ,do meu Estado~ ~ernambuc~, ção pública somente se deve efetivar após o trânsito
p~r ~~sa grande conquista, esse con~enlo com o M!- em julgado de sentença condenatória contra o litigan-
nI~t~no ?a ,~ultura, para a preservaçao do seu patn- te supostamente improbo. Por isso, considerou sus-
mOnlo hlstonco e cultural. pensos os efeitos daquela decisão.

Recife, com~ salientei, é pioneir~ n~.sse.esforço. Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a que
E os resultados sao extremamente significativos. Por ponto estamos chegando: há um poder talvez muito
isso, faço este registro, para que fique nos Anais da grande dos Srs. Promotores, do Ministério Público;
Casa o reconhecimento a esse grande empreendi- um juiz de primeira instância dá uma sentença e, qua·
mento que é o Projeto Monumenta, que beneficia en- tro dias após, um desembargador a revoga. Toda a
tre tantas cidades a do Recife. comunidade fica perplexa diante desse processo,

F d t t 'b convite aos nobres colegas sendo altament~ pr~judicadas muita~ decisões de in-
Ica es a n una o teresse do mUnlClplO ou da populaçao.

para que a conheçam de perto e testemunhem a ca- ,. .
pacidade do povo pernambucano do Poder Público e E ~uand~ nos, Parlame!"ltares, que r~a!lzamos

, ,.,' : essas dlscussoes, nos deparamos com materias des-
da InlCI~tlva pnvada. ~u~,tos estao tra~endo de ~m se tipo, dizem-nos que a situação se deve a leis aqui
tempo distante a aprazlblhdade e a quahdad~ ~e vl?a votadas, que conferem poder excessivo ao Ministério
de que gozaram nossos antepassados, hOJe Infehz- Público, chegando diretamente aos Srs. Promotores,
mente perdidas. em cada município, onde muitas vezes até fatos pes-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. soais superam a lógica e o bom senso.
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Creio que chegou a hora de esta Câmara e o dias foi com a possibilidade de acordo entre as Lide-
Congresso Nacional procurarem cultivar exemplos e ranças da Casa e o Governo Federal para terminar a
ca~os d:ssa n~t~reza.ebuscare.m, se for o caso de votação de apenas uma pequena parte da reforma tri-
legls/açao, cornglr aqUilo que estiver errado. butária. Infelizmente, o Governo deixou passarem

Acho que a população, seja de 5 mil ou de 200 março, abril e maio. Recebeu o projeto de reforma tri-
mil habitantes, não pode ser penalizada como no butária no início de março e só em junho, no final do
caso de Sete Lagoas. Lá, estamos vendo uma cidade semestre legislativo, resolveu movimentar-se a favor
industrial, um pólo regional, sobre o qual gravitam da reforma tributária.
mais de 25 municípios, de uma hora para outra. ter Dessa movimentação surge a possibilidade de
seu Prefeito afastado e ficar com toda a parafernália entendimento que leve à votação de apenas parte da
do processo decisório complicada. reforma tributária - é aquela história do fatiamento.

O Vice-Prefeito não quer assumir em um mo- Espero que possamos garantir o fim da Cofins, do
mento como este, porque estamos às vésperas de PIS,.de tributos que estão em cada produto que con-
uma eleição. Se assumir, ficará inelegível. O mesmo sumimos, em cada etapa da produção.
ocorre com a Presidenta da Câmara, e a cidade sim- Tributos como Confins, PIS e CPMF não exis-
pIesmente fica acéfala. tem em nenhum outro lugar do mundo, só no Brasil.

Desta vez, um desembargador no Tribunal de Eles tiram a comp~titividade d~ nossa economia; fa-
Belo Horizonte teve o bom senso e a paciência de verifi- zem ~om que estejamos exportando menos do que
car o problema em tempo recorde, apenas quatro dias. deverramo_s exportar; fazem co~ que tenhamos me-
Foi o Dr. Orlando de Carvalho, que estava de plantão nos geraçao de ~mprego do q~e deveríamos ter; fa-
exatamente no dia 18 de junho de 2000, às 23h num zem com que sejamos cada v~z mais dependentes
domingo. Um assunto que durou não sei quanto~ dias, do c~pital e~peculativo .. O sup~rávit da balança co-
ou horas, para ser julgado por um juiz de primeira ins- merclal, ~UltO peque~lno, torna-nos dependentes
tânci~ foi revogado em meia folha por um desembarga- dess: capital especulativo. Ess~s tributos são os pio-
dor, as 23h de um domingo. Isso mostra exatamente res, tem de desaparecer.
aquilo de que nós, embora não sendo magistrados ou Parece que o Governo, felizmente, está aceitan-
bacharéis em Direito, temos consciência: não pode ha- do, mesmo com transição, termInar com esses tribu-
ver um julgamento unilateral, alguém cassando ou afas- tos. Mas apenas isso não basta. Na proposta da refor-
tando um prefeito, quando sabemos que isso é compe- J ma tributária da Comissão temos a substituição do
tência do Poder Legislativo; no caso específico do Muni- ICMS, com as suas 28 legislações, por um IVA com
cípio, da Câmara de Vereadores. uma grande legislação nacional. Temos a substituição

Estamos diante de um problema que tenho cer- do ICMS, com as suas dez~n~s e dezenas de alíquo-
teza de que não ocorre só nesse Município. Mesmo t~s, por um IVA com P?~q.U1ssm:as atrquotas, harmo-
que existam falhas administrativas, as multas ou pe- n1z~das em todo o terntorlo na~lonal, fre~ndo a gu~r-
nalidades poderiam até chegar à cassação ou ao ra !Is~al - uma. mudança da Origem/destinO, que poe
afastamento do Sr. Prefeito, mas não de uma forma freio a guerra fiscal.
arbitrária, por um juiz que, estando bem ou mal com a No projeto da Comissão, existe a proibição de
vida, toma essa ou aquela decisão. Temos para isso a se utilizar medida provisória para a criação de tributos
Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo constituí- e o aumento de alíquotas. São avanços, mas acredito
do. Esses Poderes, naturalmente, devam usar das que não possamos votar apenas uma fatiazinha e di-
suas prerrogativas para qualquer decisão. zer que votamos a reforma tributária. Não. A reforma

Faço questão de deixar lavrado esse fato na t~ibutária é m~ito maior,q~e o fim dos tributos ,9umula-
Casa porque ele tem-se repetido em vários pontos do tIVOS, o qual e, nec.essarl~, fundamental e nao ~ode
Brasil. Existe muita arbitrariedade mas muita coisa tardar. Mas, alem diSSO, ha outros avanços conqulsta-
que poderia ser mudada na legisiação para melhor d~s como resultado de negociação, de~at:, mobiliz.a-
disciplinar e orientar o processo dessas decisões çao e trabalho ~e ~o~e me~es na C?ml~sa~ EspeCial
confusas poderia ser feita pela Câmara dos Deputa- de Refo~ma Tnbutarla. Sena um crrme Joga-los para
dos e também pelo Senado Federal. escantel?, deixar para votar no "Dia de São Nunca".

Muito obrigado. Deixo o,alerta, nesta sessão de s~gunda-f~ira,
. para que os lideres de bancada, que estao negoclan-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sam~alo) - do, não finalizem a negociação determinando a vota-
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Germano Rlgott~, ção de apenas pequena fatia de um amplo projeto de
pelo Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, por dez ml- reforma tributária. O País não pode esperar mais e
nutos. precisa da reforma, porque precisamos de justiça fis-

O SR. ~!=RMANO RIGOTTO (BI?co/PMDB. - cal, de um sistema tributário que inclua quem não está
RS. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, SI'" e pagando. Hoje, grandes grupos econômicos e finance-
Srs. Deputados, a minha preocupação nestes últimos iros pagam muito menos tributos do que deveriam pa-



VIII - HOMENAGEM

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Paim,
autor do requerimento para homenagem ao Dia do
Idoso.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a pre
sente sessão visa fazer uma reflexão sobre a situação
do idoso em nosso País, já que amanhã, dia 27, é o
Dia do Idoso.

Sr. Presidente, S"" e Srs. Deputados, o princípio
da igualdade confere o critério de tratamento igual a to
dos os homens. Os homens são fundamentalmente
iguais na medida em que são humanos, mas são multi
plamente diferentes nas características pessoais,
como idade, sexo, saúde, e nas diversas situações cul
turais e sociais. Por isso, não basta atribuir idênticos di
reitos quando divergem as situações concretas. A
igualdade é uma conquista, é um resultado a obter por
meio da ação sobre as situações de fato, corrigindo-as
ou superando-as. O caminho para a igualdade é a re
dução e eliminação das sucessivas desigualdades.

Estamos em busca de uma igualdade para a cri
ança, para os que são discriminados por sexo, por
condição ffsica, cor, raça, religião ou idade. Mas é
com profundo pesar que vemos a situação do idoso
como uma das formas mais gritantes de discrimina
ção no Pafs.

Neste mundo de tão grandes diferenças, o ho
mem parece não se reconhecer como homem, parece
mais um animal enjaulado em seus próprios preconcei
tos, no egofsmo e na violência. Questionamos a atua
ção do Poder Público, pois por meio de suas concretas
ações poderíamos eliminar essas situações. Este Go
verno, indiretamente, nega a velhice, e negar a velhice é
como negar a própria morte. São formas de se afastar
de uma realidade que continua a existir. Estamos muito
distantes da sociedade que sonhamos, uma sociedade
igual, em que o idoso é tratado com dignidade.

Sr. Presidente, numa sociedade moderna, soli
Cfària e justa, o idoso não pode ser simplesmente jo
gado em um asilo.
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gar. O sistema tributário atual concentra carga sobre o Esperamos que esse projeto, que resolve o pro-
trabalhador de baixa renda, que é tributado no produto blema dessas entidades, tenha rápida tramitação na
essencial. No Brasil, há 34,7% de carga sobre o ali- Casa, o apoio de todos os Líderes e a sanção do Sr.
mento industrializado - um pacotinho de biscoito ou Presidente Fernando Henrique Cardoso. Acredita-
macarrão. Em todo o mundo, a média é 9%. mos que a Previdência Social será sensfvel ao proble-

Esse sistema tributário, Sr. Presidente, que per- ma, porqu~ sabe que, se i~viabilizar.o funcionamento
mite que os grandes não paguem o que deveriam pa- dessas e~tldad~es, colocara na rua milhares de pesso-
gar e que os pequenos paguem muito, é que deve ser as que nao terao a qu.em,recorrer. _
alterado. Portanto, comunico a Casa a apresentaçao des-

Apelo aos Srs. Líderes para que, na negociação se projeto e soli~ito apoi~mento a ele:
com o Governo para definir a votação em agosto - po- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
deríamos ter colocado a matéria em votação em mar- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
ço -, não aceitem que se vote apenas uma parte mfni- Prorrogo a presente sessão para
ma da grande reforma tributária de que precisa o
País. O Presidente Michel Temer, que se tem mobili
zado, que se tem interessado pela questão, que tem
priorizado a reforma tributária, com certeza estará cu
idando para que, nessa negociação, não venhamos a
votar um remendo fiscal.

Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, aproveitan
do este tempo que me resta, quero informar que apre
sentei à Casa um projeto que diz respeito às entidades
filantrópicas e não às "pilantrópicas", àquelas que não
atendem à população carente, aos deficientes.

Temos no Brasil entidades que atendem a defi
cientes físicos, a pessoas carentes e que são manti
das pelas comunidades. O objetivo dessas entidades
não é lucro, mas só filantropia. Pois bem. A legislação
sobre seguridade social foi mudando com o tempo.
Várias dessas entidades demoraram muito para con
seguir o certificado de filantropia e têm débitos com o
INSS, antes de 1998.

Dou um exemplo: na minha cidade, Caxias do
Sul, temos uma entidade chamada Padevi, que aten
de a crianças com deficiência visual. Essa entidade é
mantida com recursos da comunidade. União e Esta
do não colaboram com nada e o Municfpio colabora
com muito pouco. A maior parte dos recursos vem da
comunidade. Essa entidade está ameaçada, porque
tem um débito com a Previdência Social, anterior a
1998, antes do perfodo em que buscava a filantropia.
Ela está ameaçada de perder o prédio e os equipa
mentos de atendimento aos deficientes visuais por
causa desse débito. Apresentei esse projeto que visa
exatamente a regularizar a situação dessas entida
des filantrópicas de todo o Brasil, que têm débitos
com a Previdência Social anteriores a 1998.

Creio, Sr. Presidente, que a Previdência Social
será sensfvel a esse projeto, que terá de servotado em
regime de urgência, porque há problemas espalhados
pelo Pafs inteiro. Serão beneficiadas não as entidades
"pilantrópicas", mas aquelas que realmente não têm
fins lucrativos, que atendem à população carente, aos
deficientes e que estão enfrentando dificuldades devi
do a débitos antigos com a Previdência Social.
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Há um intenso e direcionado despreparo, no existem no País. Quando o idoso não puder conviver
nosso entendimento, do Poder Público para lidar com com sua própria famnia, é fundamental que viva numa
a questão do idoso. Falamos aqui dos constrangimen- casa preparada para esse fim, mas que lá tenha toda a
tos desn.ecessários. d~ en~rentar as filas, seja do dignidade e todo o carinho que merece.
INS~, ~e)~ dos hospitais, ~eJa dos bancos, para rece- Para' que isso aconteça, trabalhamos nesta
ber IrrlSOrla, aposentadoria que sequer cobre suas Casa intensamente, por exemplo, no Estatuto do Ido-
despesas baslcas. b 't d t 'b ,- d C, so, que rece eu, repl o, gran e con ri ulçao a 0-

O ~overno ~reclsa entende~ .que_no pr~ce~so de bap. Esse Estatuto agrega todos os direitos dos ido-
envelhe~lmento h~, uma real !raglhz~9ao do IndIVíduo, sos. Prevê atendimento preferencial, no caso da saú-
que precisa ~; facIlidades e nao de dlflc~l~ades. O ap~- de; criação dos conselhos; garantia dos direitos fun-
sen,!ado - alias, encontra-se neste plel)~no parte ~a dl- damentais na questão profissional e do t b Ih
reçao e representantes da Cobap - nao necessita de '_ ra a o,, e
esmolas, de doações. Ele busca seus direitos adquiri- n..as ~reas .de e.du?~çao, cultura, esporte, laz~r;, ass~s-
dos, usurpados pela incapacidade de gerenciamento ten~la social e JUrld~ca e, natu~al!T1e~te, a ~art'c,pa9ao
dos recursos existentes. Ressaltamos, mais uma vez, do Id.oso na questao da Prevldencla SOCI~1. Preclsa-
que a Previdência Social é superavitária e que o proble- mos Juntar forças para,qU! esse Es!atuto nao s~ torne
ma da falta desses recursos só existe no momento em apenas uma peç~ de flcçao, ~as, SIm, uma realidade,
que há má gestão e desvio para outros fins. para que cada cnança" cada Jovem,p-erceb~u~ O-f~-, -

Apesar das contribuições feitas pelos beneficiá- turo começa_agora: Alem de passar expenencl~~ as
rios da Previdência Social durante a maior parte das novas geraço~s,.o .!doso tem, se~ sombra de duvIda,
suas vidas, o que recebem mal serve para sua sobre- enorme contnbulçao a dar ao Pais.
vivência, principalmente em uma fase em que cres- Sr. Presidente, gostaria não só de lamentar a situ-
cem os gastos com medicamentos e são necessários ação dos idosos, mas também de homenagear o traba-
mais cuidados com a saúde e as condições físicas do lho que desenvolvem através da Cobap. Os aposenta-
idoso. A maior parte dos aposentados em nosso País dos vêm lutando, ano após ano, por meio de associa-
não possui condições de suportar os encargos finan- ções e federações ligadas à Cobap, hoje organizada em
ceiros da velhice com os rendimentos da aposentado- 22 Estados, com 538 entidades a ela filiadas. Graças à
ria pelo sistema atual. luta liderada pela Cobap, aposentados e pensionistas

O Brasil deixa de cumprir quase que a totalidade do País conseguiram o reajuste de 147%.
de. ações q~e pr~picia~ u~ envelhecir~lento pleno.e Poderia lembrar ainda, como exemplo de luta e
fehz. Essa s~tuaçao é, pior ainda para o I~OSO do_meio liderança da Cobap, outro fato de cunho político fun-
rural e das areas mais carentes. Nosso Idoso nao re- , . ,
cebe qualquer atenção do Poder Público, e a família, damental para est~ P~IS, o Im~eachment do Presl-
desagregada, não consegue administrar a situação ~ente Collor. Poderia cltartambe,m o Mosa~, outra en-
do idoso, pois o abandonado da primeira idade não tldade de aposentados q.ue esta sempre a frente de
tem condições de prestar socorro à terceira idade. De suas lutas, e outras entIdades que trabalham para
um Governo cuja prioridade não é o povo, o que pode- que Governo e sociedade percebam que, além de um
mos esperar? Que sociedade queremos? Que crian- papel social, os aposentados podem contribuir políti-
ça educamos? Que jovem formamos? Que adulto so- ca e economicamente para o desenvolvimento do
mos? A mobilização em defesa daqueles que já cum- País, pois sabemos de experiências de alguns países
prira~ - e c~mp~em - seu papel social é um tr~balho onde a valorização crescente da terceira idade tem
coletiVO, pOIS nao ~u~remos que nossas leis tor- contribuído para o desenvolvimento.
nem-se rasgos de dignidade somente no papel. O E t d - f t .. "'d d. , ,_ s a o que nao o erece ranqUl I a e para os

Sr. PreSidente, menciono uma ~Itu~çao, .que idosos terá, sem dúvida, dificuldades para alcançar a
pode ser forte ~ara algun~, m~s, para mIm, e I~gltlma. maturidade econômica e política
Nesta Casa ha em tramltaçao excelente projeto do '.,. . .. A •

Deputado Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais, " D~scu~r socl~loglcamente as co.n~equenclas da
propondo o fim dos manicômios, para que os doentes dlscnmJna9ao, do Isolamento, da sohdao e do aban-
mentais consigam conviver com suas famílias. Como dono dos Idosos, bem como o papel que desempe-
explica o Deputado Paulo Delgado, nada melhor do que nham numa sociedade, tem de ser proposta perma-
o convívio com aqueles que amamos, que nos amam, nente e irreversível. A herança mais significativa que
que nos protegem e fazem-nos sentir que, de fato, esta- um governo pode deixar para seu povo é a conquista
mos vivos. Por que trago esse tema para a realidade da cidadania, alcançada através da infância sadia, da
que estou analisando? Porque quero que também o educação consciente, do trabalho com salário digno
idoso conviva com seus familiares. Não quero que ele e, naturalmente, da velhice segura. A partir daí, sim. o
seja simplesmente relegado a um segundo plano e co- homem aprende a ser homem, a respeitar a si mes-
locado num asilo, daqueles que, sabemos muito bem, mo, seu próximo e o próprio meio ambiente.



Hoje tenho a honra de assomar à tribuna para
prestar esta homenagem, que considero digna e jus
ta. Talvez, apenas à exceção da maternidade, nada
há de mais importante nesta vida do que os que tiv'3
ram o privilégio de viver mais. É na sua história que a
verdadeira humanidade se impõe, que o sopro de
Deus melhorse revela, onde a experiência de vida im
pera e os frutos do poder criativo humano justificam
que se requer retribuição, que se demanda respeito,
que se exige desvelo, que se resgata amor.

São os velhos os responsáveis por nossa cultu
ra, por nossa civilização, enfim, os que nos deram a
vida e, com sabedoria e experiência, encurtam o ca
minho das gerações do agora e do amanhã. Eles nos
deram condições de vida, de educação, assim como
princípios a seguir, como saber viver, enfim, a própria
razão da existência.

Nossa sociedade, após 500 anos do Descobri
mento, começa a despertar para a valorização dos
seus velhos. É comum encontrarmos programas e
projetos em execução e preocupação mais presente
em nossos legisladores e nas autoridades do Poder
Executivo. E)(Ístem programas de turismo para ido
sos, centros de convivência, atividades recreativas e
culturais, clínicas geriátricas, entre outras ações.

Temos consciência de que uma longa estrada
deverá ainda ser percorrida para a conquista de seus
direitos, para sua maior atenção e proteção. Nada
mais triste do que presenciar o abandono dos velhos
por seus familiares e amigos em asilos solitários e im
pessoais; nada mais triste do que presenciá-los pe
dindo esmola, passando fome e frio.

Deixo registrado, e anuncio àqueles que ainda
não sabem, que nesta Casa foi criada Comissão Espe
cial, da qual tenho orgulho de ser titular, para discutir e
lutar para que seja aprovado o Estatuto do Idoso.

Ora, se há o Estatuto da Criança e do Adoles
cente para proteger, cuidar e direcionar seus desti
nos, por que não aprovar também o Estatuto do Idoso,
para protegê-los e valorizá-los? Muito em breve, se
Deus quiser, os pares desta Casa o aprovarão. Nada
mais justo e humano do que leis serem criadas para
garantir qualidade de vida saudável e feliz aos idosos.
O grande desafio do envelhecer carece de mais aten
ção de todos nós.

Também registro que projeto de minha autoria
está tramitando na Casa, propondo que todos os con
juntos habitacionais e assentamentos sejam obriga
dos a construir centros de convivência para idosos, já
que é obrigatória a construção de creches, escolas e
hospitais.

Tramita, ainda, outro projeto de minha autoria
assegurando, nos sítios turísticos, museus e centros

o Sr. Tf1emístocles Sampaio, § 2º do
alt. 18 do Regimento lnierno, deixa a ca.deira
da presidência que é ocupada pelo SI: Paulo
Paim, § 2º do aft. 18 do Regimento Intemo.

O SR. PRES!!JEN1~ (Paulo Paim) - Concedo a
palavra à srª Maria Abadia, pelo PSDB.

A SRA, MARIA ~B~~~J!\ (8Ioco/PSDB - DF. Sem
revisão da oradora.) ~ Sr. Presidence, Deputado Paulo
Paim, autor do requerimento desta prorrogação de ses
são, srªs. e Srs. Deputados, convidados aqui presentes,
amanhã estaremos comemorando o Dia do Idoso, de.ta
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Fortificar os laços de cidadania entre Cl povo é muito especial e significativa para nós, brasileiros,
transformar a sociedade, pois cada criança que ama- para nós que aprendemos a amar e a respeitar os ido-
mos e educamos é um futuro idoso respeitado, cada sos.
jovem crítico e instruído que formamos será l~m idoso
atuante e rebelde. Como sempre digo, se alguém
pensa que o idoso é um acomodado, engana-se. Não.
O idoso atuante é um rebelde permanente, porque
ele quer, de fato, transformar a sociedade que está aí,
e cada adulto empregado e realizado será um idoso
saudável e feliz.

Queremos que cada cidadão faça parte dessa vi
vência para que sejam construídos novos laços em que
figurem o respeito e a cidadania plena. Queremos enve
lhecer com dignidade. Queremos um País fraterno e
justo para o idoso. Queremos um futuro seguro e tran
qüilo. Queremos fazer ruírem os feudos científicos da
arquitetura, da engenharia e do urbanismo, que pare
cem ignorar a existência desse importante grupo social.

Sr. Presidente, termino dizendo que o idoso vive
no futuro de cada um de nós. Nós somos o idoso de
amanhã. O idoso sorri, brinca, chora, respira, ador
mece e, tal qual a natureza, desperta. O idoso sonha
com cada novo amanhecer. Sonha com os frutos do
que plantou e cpm a realidade que, com certeza, há.
de colher. Sonha com o que pode ainda realizar, pois
está vivo - o idoso está vivo! -, e a cada novo sol há
um ideal a comunicar, uma e~{periência a espalhar,
há, Sr. Presidente, toda uma formação que o idoso há
de deixar para as gerações presente e futura.

Cumprimento a Cobap e meus companheiros
dessa entidade. Tenho afirmado desta tribuna, quase
diariamente, que foi importante o ~ato de ter sido criado
o sindicato dos aposentados, quer seja da CUT, quer
seja da Força Sindical. Mas não podemos desconhe
cer a história bonita que idosos e aposentados cons
truíram, por meio da. sua grô.nde central, 8. Cobap. É
uma história de luta e glória, que tem de ser reconheci
da. Não questiono qualquer organização, mas não
desconheço a figura importante, brilhante - audaciosa,
eu diria - desses jovens rebeldes idosos, que têm mui
to a ensinar às gera.ções presente e futura.

Vivam os idosos! Viva a Cobap! Viva o Mosap!
(Palmas.)
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culturais, condição de mobilidade para idosos e defi- salário mínimo, ainda estão atrás de trabalho para se
cientes. Na minha passagem pela Secretaria de Tu- sustentar, enfim, são milhões de discriminados.
rismo e Lazer do Distrito Federal, observei a dificulda- Sr. Presidente, infeliz do povo, infeliz da socieda-
de de locomoção dessas pessoas naqueles locais. de, da nação que, depois de ter recebido anos e anos

Em meu nome e no da Liderança do meu parti- de trabalho, anos e anos de contribuição, de sabedo-
do, deixo apelo para que, nos próximos anos, possa- ria, de sacrifício para construção do seu próprio país,
mos dar aos idosos o que eles nos deram. Não falo da sua própria nação, não reconhece o idoso no mo-
apenas de salário digno, emprego e aposentadorias mento em que precisa de respeito e solidariedade.
justas, mas de atenção, respeito e valorização. Muito Depois de terem criado seus filhos, depois de
mais do que a garantia dos direitos que estão sendo terem construído nações e hoje criando seus netos,
conquistados, do que bens materiais, eles merecem muitos idosos amargam em casa a infelicidade de se-
atenção, respeito e muito amor. quer conseguir alimentar-se decentemente.

Deixamos aqui nossa homenagem muito espe- Não é isso que queremos para os idosos. Quere-
eial a todos os velhos do nosso País do Distrito Fede- mos que tenham, antes de tudo, respeito por parte da
ral, com nosso abraço e carinho, e 'a certeza de que sociedade, que tenham cidadania, que se sintam valo-
podem contar com nossa luta e compromisso para a rizados e sejam participantes exatamente quando vi-
melhoria da qualidade de suas vidas. vem, talvez, o momento mais lindo de suas vidas, pro-

Muito obrigada. (Palmas.) c~~ando encerrar com chave de ouro sua tra~etória his-
. tonca pelo planeta Terra para com a humanidade.

O SR. PRESIDEN.TE (Paula ~alm) - Concedo a O Partido dos Trabalhadores q er dizer par
palavra ao Deputado Nilson Mourao pelo PT. . , u , a

_' , _ este grupo de CinCO pessoas que aqUi representa dig-
O SR. NILSON IV!0URAO (PT - AC. Sem revlsao namente a faixa de milhões de brasileiros que os ido-

do orador.~ - Sr. Presldent~, Sras. e S~. Deputados, sos querem cidadania respeito sobretudo pela sabe-
companheiras e companheIros que aqUi representam, "
os idosos em meu nome e no da bancada do Partido dona que acumularam durante tantos anos.
dos Trab~lhadores, manifesto minha solidariedade, ad- Muito obrigado, (Palmas,)
miração, respeito e reconhecimento aos velhos do País. O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passamos

Se fizermos uma breve retrospectiva histórica, a palavra ao Dr. Benedito Dias, que falará pelo PPB.
uma reflexão sobre o passado da humanidade, iremos O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pronun-
verificar que todos os povos da Antigüidade tinham cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu-
profundo respeito, admiração e lugar reservado para tados, senhoras e senhores presentes, ao homenage-
seus idosos. Judeus e muçulmanos e ainda as soeie- armos o idoso de todo o País, nesta Casa, em especial
dades tradicionais da índia, do Japão e das socieda- os do meu Estado, o Amapá, não podemos nos esque-
des indígenas têm pelas pessoas de idade profundo cer de que durante muito tempo nos referíamos ao
respeito, porque acumularam muitas experiências, ob- Brasil como "um País jovem", no sentido de ter poucos
tendo grande conhecimento da vida e aprendizado. séculos de história e uma população majoritariamente

Portanto, podemos considerá-los verdadeiros sá- a?ole~cente. Ora, após meio mil,ê..ni? do início d~ co~-
bios, que acumularam grande conhecimento e podem. nJzaçao port~guesa e alguns. mllenlos ~e colonJ~açao
por conseguinte, transmiti-lo às gerações futuras. pe!~~ povo~ Indígenas que v[~ram a pe do continente

aSlatlco, nao podemos continuar nos comportando
Lamentavelmente~ devemos reconhe~cer qu~, no como crianças. Somos independentes há quase dois

momento em q~e a socleda~~ conte~poranea fOI ca- séculos. Somos um País maduro. Mesmo que não gos-
p~z d,e chegar a L,ua e de utilizar os Instrum~ntos d~a temos das marcas que vemos no espelho, temos que
cl~ncla e tecnologia - telefones celulare~, uSinas ato- saber que nossa velhice se aproxima, metafórica, mas
mlcas -, no m?mento em que consegUiram d~sven~ demograficamente. Nossa taxa de natalidade caiu
dar o espaço sld,:ral, est~ reservando pa~a,os I~OSOS bruscamente de seis filhos por casal, na década de 50,
um lugar ~ue nao condiZ com Slla partlclpaçao na para menos de três, atualmente. A Previdência Social
nossa sO,cledad~. , , _ terá cada vez menos trabalhadores na ativa que pos-

Refiro-me a SOCiedade que perdeu a vlsao de sam contribuir para o conforto dos aposentados e tal-
justiça social,e de soli~ariedade, que discrimina os ido- vez tenhamos. dentro de algumas décadas, que im-
sos, qu~ ?S Is,?la ~ na? encont~a o espaço, r~al pa~ portar trabalhadores de outros países mais pobres
sua partlclpaçao nao so no BraSil, mas em vanas SOCI- para manter nossa economia em crescimento,
edades onde a técnica hoje se encontra avançada. Durante nossa maturidade, enquanto País que

No Brasil, atualmente, há 13 milhões de idosos começou com a Independência, pouco ou quase
e as projeções estatfsticas indicam que nos próximos nada fizemos para corrigir vícios de infância, como a
vinte anos eles serão trinta. E hoje esses milhões de má distribuição de renda. Eis que estamos na me-
idosos ainda enfrentam filas, sobrevivem com mfsero ia-idade. Perguntamos qual será nosso destino ao
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vermos, como disse Lévi-Strauss e repetiu Caetano muitos séculos, cercados de amigos neste e em ou-
Veloso, construções que nunca ficaram prontas e já tros continentes,
são ruínas. Nossa Transamazônica e nosso progra- Sr. Presidente, em nome do PPB, quero dizer a to-
rna nuclear são exemplos. das as pessoas da terceira idade que nossa preocupa-

Não devemos como País ou cidadãos ren- ção é muito grande e que desejo um futuro melhor para
der-nos à melancoli~. Velhice não significa morte imi- todas as pessoas idosas epara todo este País também.
nente nem mesmo decadência; velhice pode signifi- Muito obrigado.
car a clara comp~eensão do senti~o da histó.ria~ ~eja O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passamos a
como pessoa? seja como país; ~~~hlce pode sl~~!fICar, palavra ao nobre Deputado Paulo Octávio, pelo PFL.
co~o em mUItos países, tranqUlhdade. TranqUlhdade O SR PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pronuncia
ate mesmo para voltar ao trabalho, mas a um trabalho " . o'
mais de acordo com nossas vocações e talentos, re- o segUinte dl,scurso.) - Exm- Sr. PreSIdente: Deputa-
primidos pela necessidade "adulta" de se conquistar do Paulo Paim, Sras. e Sr~. Deput8:dos, minhas se-
dinheiro, fama e outros alimentos da vaidade, sabia- nhoras e meus senhores, e com mUita honra que re-
mente abandonados quando chegamos à velhice. presento o Partido da Frente Liberal nesta homena-

Em sua juventude, o Brasil sonhou ser uma potên- gem que se presta hoje aos idosos do País.
cia militar da América do Sul e infernizou a vida de paí- Quando vinha para cá, fiquei imaginando como
ses vizinhos; em sua maturidade, os antigos opositores seria esse mesmo encontro quarenta anos atrás. Em
são hoje sócios do Mercosul. O Brasil, agora, apesar de 1960, a mulher tinha em médi~6'2 filhos; agora, tem
não abandonar sua atenção para com os acontecimen- em média 2,5. A expectativa d vida era de 55 anos;
tos ~~erno,s, volta-se para o interior, para suas mazelas hoje é de 68 anos. As duas li has se cruzam e de-
SOCiaiS, pOIS .sa~e ~ue se~ iesolv6i. esses pro~lemas monstram a espantosa modific ção ocorrida na soci-
q~alquer proJeçao Interna910nal. sera ~p~nas va arro- edade brasileira: menos criança.s e mais idosos convi-
gancla. E essas mazelas sao mUitas, atingindo de forma d P , I

t" d It 'd ven o no aIs.
nega Iva cnanças, a u os e I 0505, F I d t "d d h' é f I d t,. a ar e ercelra I a e, oJe, a ar e uma e a-
li ' Os Idoso~ d,e ~~Je sof!em ~elo fato d~ o supo~to pa útil da vida. Há quarenta anos, poderíamos obser-
milagre economlco, ~e tres decadas atras ter s!do var que naqueles tempos a vida entrava em processo
sustent~do por caplta~s externos. C~mpre-nos ~vltar tie declínio aos 50 anos. O idoso começava a se colo-
qu~ os I?OSOS desta decada e das ~ecadas seguintes car à margem dos acontecimentos; deixava de traba-
sejam VitImas ~o mesmo erro, ou seja, a ~r~nça de que Ihar, perdia o interesse pelas coisas fundamentais da
nossa economia pode depender dos capitaiS externos, existência e se preparava para o fim. Essa era a reali-
sem que nunca nos chegue o cobrador com a fatura, dade. Hoje, ao contrário, tudo mudou.

Não temos mais idade, senhoras e senhores, para Em 1950, a população idosa, no Brasil, corres-
acreditar que o capital externo venha milagrosamente pondia a 4,4% dos brasileiros. Em 1991, subiu para
para o Brasil. Se.ele vem, éporque nós prometen:os uma 7,4%. No ano de 2002, chegará a 14%. Na última con-
enorme taxa de JUros que nao estamospagand,o Integral- tagem populacional, realizada no País pelo IBGE,
mente agora, mas pagaremos em nossa velhice. Todos contabilizaram-se 12 4 milhões de idosos, considera-
seremos velhos um dia. Não adianta nos endividar~o~ dos os que estão aci~a de 60 anos.
crendo que, de alguma forma, no fu~uro seremos mais n- Essa mudança tem explicações. Os avanços da
cos e poderemos pagar~o que hOJe .g,astamos ou que ciência e, temos de admitir, também os avanços soci-
nossos credores perdoarao nossas dividas,. ais fizeram com que a vida se prolongasse. Ocorre-

Se esta Casa preocupa-se com o futuro do Sra- ram melhorias nas condições de nutrição, de trabalho,
sil, se quisermos evitar a senilidade precoce de nossa saneamento e moradia, ao lado de novas descober-
economia e o desamparo dos aposentados, é vital tas da Medicina, como antibióticos e vacinas. Recen-
que não desperdicemos nossa maturidade política temente, o Governo Federa/lançou mais uma campa-
com ilusões infantis, como aquelas que diziam que nha de vacinação contra a gripe, destinada preferen-
nosso rico patrimônio natural, nossa criatividade na- cialmente aos idosos.
tural ou a proteção divina já eram uma garantia de Falar em terceira idade hoje é falar de uma eta-
que nos tornaríamos, mais cedo ou mais tarde, uma pa ainda produtiva na vida de homens e mulheres. Já
potência mundial. é possível dizer que a vida começa aos 60, e não mais

Abandonemos a inércia de nosso berço esplên- aos 40 anos. Mas, infelizmente, é ainda uma minoria
dido, paremos de culpar nossos ancestrais, ou de es- de idosos neste País que dispõe de meio~ econômi-
perar bênçãos que caiam dos céus ou do FMI; traba- cos para ter acesso aos avanços da MediCina que os
Ihemos tendo em vista o bem-estar de nossos cida- possa manter vivos por mais tempo com dignidade.
dãos, e não nossa imagem no baile das nações. Ain- Não que o dinheiro seja garantia absoluta de fe-
da há tempo de envelhecermos em paz, por muitos e Iicidade na velhice, pois, afinal, também os ricos pa-
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decem de problemas de saúde física e psicológica ca- te médico, ou seja, de saúde física, mas também, e
racterísticos da idade. Mas o certo é que os idosos principalmente, do ponto de vista social.
com condições de pagar b?ns tratamentos acab~~, O aumento da e}{pectativa de vida atribui ao ido-
naturalmente, m~nos penalizados pelas mazelas tlPI- so a faculdade de trabalhar por mais tempo e garantir
cas do envelhecimento. com sua atividade os (acursos necessários para sua

Vale notar, apenas como exemplo do que acabo sobrevivência. O idoso, hoje, não é necessariamente
de dizer, que especialidades como a Geriatria e a Ge- uma pessoa incapacitada para o exercício de respon-
rontologia ainda são como um privilégio das classes sabilidade e para e;<ecução de tarefas. Pelo contrário,
sociais mais abastadas, quando deveriam constar do é parte integrante da vida em sociedade. Como de-
menu de serviços de qualquer hospital público. monstram os estudos sobre a matéria, integrará um

E aqui aproveito este momento, mais que propí- contingente cada vez maior no Brasil.
cio, para fazer uma sugestão às autoridades da saúde DentfO de pouco mais de dez anos, o Brasil será
do nosso País, no sentido de que nas universidades o quinto maior país em número de idosos. Esse é
as cátedras de Geriatria e Gerontologia ganhem mais dado de ,uma nova realidade, sobre a qual devemos
espaço, mais destaque e sejam tratadas com a serie- meditar. Epor isso que esta sessão, que agora se rea-
dade que merecem. liza, ganha enorme importância. Precisamos refletir

Envelhecer com-qualidade de-vida,Sr. Presi- __~obre essa nov~ realidade. O Brasil já foi o paí~ ~os
dente, Sras. e Srs. Deputados, será o principal desafio jovens e podera. ser melhor do ~ue o atual. As Irçoes
daqui para a frente. De nada vale prorrogar uma vida do pa~sad? pavimentam o ?ammho do.futuro, e cada
sem qualidade mfnima, e é o que ainda acontece, in- vez ha mais futuro para a Vida no BrasIl.
felizmente, no nosso País. Refiro-me àqueles que vi- Nesse sentido, trago a palavra do Partido da Fren-
vem de uma parca aposentadoria. Refiro-me àqueles te Liberal e o compromisso de que estará sempre aber-
que não foram aquinhoados pelo destino com condi- to ao diálogo e ao debate desse tema tão amplo e com-
ções materiais suficientes para lhes garantir uma ve- plexo, que é a assistência ao idoso brasileiro. Neste dia
Ihice, pelo menos, satisfatória. que lhe é dedicado, o PFL a ele se une, não exatamente

Nada é mais triste do que uma cena vista todos os para celebrar o~ comemorar, ~as para s~ c0!TIprome-
dias, em qualquer grande cidade do nosso País: idosos ter, o que, ~or Sina', o faz. por SImples obrrgaçao ~e de-
de mais de 70 anos fazendo bicos na rua para ganhar ver: Se aqUi est~mos, m~lto dev:mos a es~es e~eltores,
algum trocado a mais, quando, após uma vida inteira de mUitos ?OS ~uals foram as urna~ sem)a~bnga,çao legal.
trabalho e sacrifício, deveriam estar gozando do nobre Foram a~ u.! nas porque esperam que e~te Pais os trate
ócio de uma decente aposentadoria. Nada é mais triste com a dignidade que merecem.
do que ver idosos em filas de hospitais públicos na bus- . A~radeço penhoradamente a m~u partido ~or
ca de tratamento uma rotina em nosso País. me Indicar para falar nesta prorrogaçao da sessao.

Não surpr~ende, portanto, a classificação ver- Aproveito, mais uma vez, p~ra cumprim~ntar o nob!e
gonhosa em que a Organização Mundial d Saúde colega, Deputado P~ulo Paim, au!or da justa sessao
A' • , e , de homenagem aos Idosos do PaIs.

pos o Brasil no recente relatorlo sobre a saude no .. 1
mundo, especialmente no que se refere ao atendi- Era o que tinha a dizer.
mento. Temos, é claro, de levar em conta certas im- Muito obrigado.
pre,cisões desse estu?o, já apontada~ e bastante dis- O SR. PRESIDEí\lTE (Paulo Paim) - Aproveita-
cutl~as. Mas o cert? e q.ue, mesmo.na~ merece~do o mos a oportunidade para registrar a presença entre
1~5-I~gar no.ré!nkJn9 final, o BraSil nao ocupana as nós do Presidente da Cobap, companheiro João Re-
primeiras poslçoes. sende Lima, da Paraíba; de Josepha Britto, de São

Ao apontar os erros do relatório, o próprio Ministro Paulo, ligada também à Cobap; de José Lopes de
José Serra reconhece as dificuldades. E foi ele mesmo Almeida, da Federação dos Aposentados de Alagoas
quem apresentou os três fatores sociais que influenci- e Secretário-Geral da Cobap; de Orlando Bulcão
am negativamente na questão da saúde: a má distribui- Alves, da Federação dos Aposentados da Bahia; e de
ção de renda; os j)arcos investimentos em saneamento Eládia Gomes Santos Rosa, da Federação dos Apo-
e o orçamento reduzido que é alocado ao setor. sentados de Alagoas.

E a verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Aproveit~ tamb~m para r~gistrar que ao Estatuto
dos, é que tais problemas afetam, de modo geral, a do Idoso, que e de minha autona, foram apensados, se
saúde no Brasil. E afetam de modo especial as crian- não me engano, outros seis projetos, inclusive com a la-
ças e os idosos, seres naturalmente mais sensíveis, vra,da Cob~~ e a participação direta ~e seus dirigentes,
merecedores, portanto, de uma atenção especial. E a mais especlflcament~da companheira Jos~eha.

questão do idoso no Brasil é mais complexa ainda, já A Comissão Especial formada na Casa está em
que exige atenção não só do ponto de vista puramen- plena atividade. Estamos torcendo para que ainda
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este ano o Estatuto do Idoso seja aprovado na Câma- am, havia prédios daquele tipo. Em Parnaíba, a se-
ra dos Deputados e vá ao Senado Federal. gunda cidade mais bela do Estado, o Detran funcio-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo a nava em um pardieiro velho. Fiz um prédio modernís-
palavra ao companheiro que presidiu esta sessão há simo, como nunca se fez. Na nossa Capital, construí
pouco, Deputado Themístocles Sampaio, que falará o melhor prédio do Detran, do Brasil. Enfim, deixei
pelo PMDB. tudo arrumado. Então, o velho não pode trabalhar?

Aproveito para registrar, com grande satisfação, Agora, quando fui candidato a Deputado Fede-
a presença entre nós, nesta sessão de homenagem ral, a notícia foi pior: ''Vão eleger um gagá, que não vai
ao idoso, do Bispo Victor, da TV Record, que tem feito fazer nada na Câmara Federal, a não ser dormir". Fiz
um belo trabalho no que se refere à questão do apo- minha campanha ao lado dos jovens. Eu dizia que se-
sentado. . ria representante de todo mundo e que podiam confiar

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo- em mim.lnclusiv~,.assi.~ que cheguei aqui, recebi uma
co/PMDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- carta dura. O sUjeito diZia que era uma.v~rgonha ele-
dente, Sras. e Srs. Deputados, companheiros de ida- ger para Deputado Federal um velho. DIZIa ele que eu
de, sinto-me muito feliz, neste momento, em repre- não agüentaria e só iria d(~rmir, mas não dei importân-
sentar o meu partido, o PMDB. Isso ocorreu devido a cia. Os senhores sabem que sou sempre o primeiro a
pedido meu. Apesar de ser o segundo Deputado mais chegar. Está aqui o meu amigo Paulo Paim, que não
velho da Casa em idade, tenho o espírito jovem. me deixa mentir. Sou Deputado Federal há um ano e
Aqueles que compreendem a velhice sabem que não meio. Só deixei de vir a quatro ou cinco sessões, por-
nos abatem os anos - vou fazer 79 anos. Devo dizer que estava na UTI. Mas no momento em que o médico
aos que representam os idosos que somos efetiva- me liberou, eu lhe disse que viria para esta Casa, pois
mente excluídos. estava em condições de trabalhar. Não fosse por isso.

Parabenizo V. Exft
, nobre Deputado Paulo Paim, jamais faltaria a qualquer sessão. Todos sabem que a&

pela iniciativa de homenagear os idosos. sessQes, muitas vezes, vão até uma hora da madruga-
Em certa ocasião, foi eleito Governador do meu da. Contudo estou sempre aqui, trabalhando.

Estado, o P~auí, um .homem cuj~ ~pelido era Mão Embora prestes a completar 79 anos de idade,
Santa. S. Ex- me conVidou para dlnglr uma das repar- cons'dero-me 'ov m
tições mais tumultuadas do Estado. Eu era do PMDB I, J e. . . .
e aceitei o convite. Sabem o que ocorreu? Os que fa- Ha pouco, fUI ao Estado do PIauí, onde devena
ziam oposição aos velhos estamparam nos meios de cumprir determinada missão. Percorri quase mil quilô-
comunicação a minha foto com uma bengala, todo metros em um dia e não morri. Estou vivo.
encolhido, andando na rua. Eles criticaram muito a Nesse sentido, devo dizer a meus companheiros
atitud~ ~o Gove~nador de e~tr~gar a dir~ç~o de u~~ que tenho como protetora, desde os quinze anos, San-
repartlçao a um Idoso que nao tinha condlçoes de dln- ta Teresinha do Menino Jesus. Dela sou devoto influ-
gi-Ia, f!Jas eu ~abia da '!l.inha capac!dade. O Govern~- enciado por minha mãe. Todos os dias peço à ~inha
d~r aflrm~~: . Se ele dl~lg7 o"que e dele, tem condl- protetora que proteja os velhos, considerando que so-
çoes de dirigir o bem pubhco . _ mos excluídos e, às vezes, renegados por nossos pró-

_ N~ momento da poss..e, houve ~eaçao, um com- prios familiares. Por isso peço à Santa que faça com
pio ternvel, para gU,e. eu nao a~sumlss~ ,~ ~arg~. Fo- que o idoso não seja renegado ou excluído. Aliás, peço
ram a~ meu escntono e me dlssera~. Na~ va, Dr. a intercessão dela também para as crianças.
Themlstocles, porque o senhor podera ser ateespan-. .
cado na entrada". Eu disse: ·'Vou. Eu não fui nomea- Sinto-me bastante fehz com a homenagem
do? Pois vou tomar posse". E assumi o Detran. Por ser prestada aos idosos hoje nesta Casa. Por isso, para-
idoso, tomei minhas medidas, dando o exemplo. benizo o Deputado Paulo Paim, pela autoria do pedi-
Como ninguém gosta de trabalhar mesmo, os funcio- do de homenagem, e os companheiros de velhice.
nários não tinham horário p~ra chegar .ao trabalh~. Aliás, devo acrescentar que vou viver muitos
Ch~gavam na hora qu~ quen~m. Passei a ser o prr- anos. Só não volto a ser Deputado se não quiser, mas
melro a entrar na repaf.!lçao e fiZ co~ que todos com- acho que ainda agüento e vou trabalhar até os 100
preendessem e cumprissem sua ml~sao. anos de idade. Depois talvez não queira mais mas

Os senhores sabem o que este Idoso fez? Revo- .' , .
lucionou o Detran, no Piauí, que se tornou um dos quero viver u~ s?culo para mostrar que temos capacl-
melhores do Brasil. Fiz tudo que não existia ali. Talvez dade. O Jap~o e g~vernado p~r pessoas velhas e é

-PQ!Jsso eu tenha sido eleito OeJ:)utado Federal: Q-sis; ~as~açoes ~als pr?gresslstas do mu~do~ e.tam-
tema de trânsito nas cidades era precário. Construí bem a China, que e conSiderada grande potencla Inter-
modernos prédios em todas as grandes cidades do nacional, além da Itália, onde também os velhos são os
Piauí. Nem no interior de São Paulo, segundo me dizi- governantes, com ao, 90 anos. E são muito bons.



IX - ENCERRAMENTO

oSR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes lem
brando que amanhã, às 10 horas, haverá Sessão
Solene, em homenagem aos 80 anos de nascimento
do jornalista político Carlos Castelo Branco.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, terça-feira, dia
27, às 14 horas, a seguinte
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Então, continuamos em pleno vigor da nossa noritária, num país que sempre pensou em
mocidade espiritual. E Santa Terezinha e Jesus Cristo si mesmo como formado de jovens e volta-
nos ajudarão a continuar! do muito mais para o futuro do que para o

Muito obrigado. (Palmas.) passado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Antes de Grande parte da crise de valores que

fazer o pronunciamento em nome do Presidente da afeta a sociedade brasileira advém da desa-
Casa, Deputado Michel Temer, gostaria de me referir tenção à experiência dos mais velhos. As in-
a um Deputado que já tem idade avançada, como fluências externas, trazidas pelos ventos da
bem citou o Deputado Themístocles Sampaio: o De- globalização, explicam apenas parte do fe-
putado Synval Guazzelli. S. EXª tem mais de 70 anos nômeno. A verdade é que o Brasil, movido
e é um dos Parlamentares mais atuantes da Casa, o pelo ímpeto e pela curiosidade natural dos
que mostra a força que têm aqueles que muitos consi- jovens, começa a sentir falta do lastro moral
deram velhos e que para mim continuam sendo jo- e da ponderação que chegam somente com
vens, rebeldes e guerreiros, em luta permanente. a experiência.

Neste momento, passo a ler discurso em nome Ao homenagearmos os mais velhos,
do Presidente da Casa, Deputado Michel Temer: estamos indiretamente convidando a Nação

Sras. e Srs. Deputados, assim como a brasileira a refletir sobre suas reais motiva-
idade avançada nos indivíduos reflete e sin- ções e a buscar nas lutas, nos desencontros
tetiza a trajetória percorrida ao longo de to- e nas conquistas do passado orientação
das as fases da vida, também as socieda- para seguir adiante.
des revelam seu desenvolvimento político Em todas as áreas da atividade huma-
através da forma com que tratam os idosos. na, na política, na cultura, nos esportes, ve-

Quanto mais evoluídas as nações, maior mos os filhos de figuras ilustres alcançarem
o respeito e a atenção dedicados aos ho- a idade adulta tentando seguir os exemplos
mens e mulheres que já se retiraram da vida deixados por seus pais. A maioria dedica
produtiva e enfrentam os desafios da velhi- suas obras àqueles de quem aproveitaram
ce. Eles são, cada qual com sua particulari- os ensinamentos.
dade, um tesouro vivo insubstitufvel, pois Essa é a atitude mais justa. E é ela que
guardam a experiência que só por eles pode devemos adotar coletivamente, respeitando
ser transmitida às gerações seguintes. os direitos e as escolhas dos mais velhos.

Os livros, os filmes, as músicas, todos Nós, como representantes eleitos
esses registros fazem parte da memória co- pelo povo, devemos estar particularmente
letiva, mas nada, nada se compara ao depo- atentos às repercussões dessa atitude. Esta
imento de um pai, de um avô ou de um líder Casa deve sempre decidir os assuntos pú-
comunitário, cuja importância cresce com a blicos tendo como referência a experiência
idade. Existe sempre algo a mais, presente acumulada pelas gerações anteriores e que
apenas no exemplo vivo dos indivfduos face se condensa na presença dos homens e
a face com o futuro imprevisfvel, que irá in- mulheres que chegam à idade avançada.
fluenciar decisivamente as opções dos jo- Que esta homenagem seja um convite
vens inexperientes. a que todos possamos compartilhar com os

A valorização dos idosos fortalece os idosos a experiência, cuja riqueza incalculá-
alicerces éticos das sociedades, pois permi- vel é o maior tesouro desta Nação.
te que a renovação das tradições ocorra
num ambiente de confiança mútua entre os
diferentes grupos que dialogam em busca
de seus objetivos.

Nesse sentido, é muito oportuna a ho
menagem que hoje fazemos aos idosos
brasileiros. Vivemos justamente um mo
mento em que começam a crescer o núme
ro e a importância da população mais ve
lha, até bem pouco tempo amplamente mi-
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ORDEM 00 DIA
(Às 16 noras)

1
el~GAODOSMEMBROSDACÂMARADOS

DEPU1~DOS ÀCOM\SSÃO REPRESENTkllVA
DO CONGRESSO NACIONAL

(A~~~go 5~, ~ 4° da Constituição Federal)

URGÊNCIA

(Artigo 155 do Regimento Interno)

Votação

2
~~~lÓJETO DE LEi Ne 637·8, DE 1995

(DO SR. GONZAGA PATRIOTA)
VotaV~OI em turno único, do Projeto de Lei nº 637·

AI de 1995, que altera os artigos 128 e130 da Lei
82131 de 24 de julho de 1991, que Idispõe sobre os

Terça-feira 27 3{122

planos de beneficios da Previdênc!a Social e dá
outras providências'; tendo ~areceres dos Relatores
designados pela Mesa em substltui~o as
Comissões: de Seguridade Social eFamma, pela
aprov8yão do Projeto de Lei nº 2j59~OO, apensado, e
pela ~eiyão deste edos de n2s871/951 1.329/95 e
1.879/96, apensados (Relator: Sra. Laura Carneiro);
de Finan~s eTnbuta~o, pela adequa~o financeira
eorçamen~ria deste edos de nQs 871/95, t529/95,
1.879/96 e 2159~OO, apensados (Ael~1or: Sr,
Medeiros); ede Constitul~o eJustiça ede Redaçáo,
pela constitucionalidadeI juridicidade eboa técnica
legislativa eno mérno, pela aprovação deste edos de
nQs 871/95, 1.329/95, 1.879/96 e 2159~OO,

apensados (Relator: Sr. Ricarao Barros),

Tendo apensado os Pls 871/95,1.329/95, 1,879/96 e
2,59~OO.

3
PROJETO DE LEI N9 2.974-A, DE 2000

(DO SR. GERSON GABRIELLI)
Vota~ão, em tumo ún\co, do Pro}eto de Le\ nQ

2,974, de 2000, que reabre oprazo de op~o ao
REFI8; teooo pareceres dos Relatores designados
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pela Mesa em substituição as Comissões: de
Finanças e Tributação. pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Sr. Romel Anizio) ; e de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa (Relator: Sr;·Osrnar Serraglio).

Discussão

4
PROJETO DE LEI Nll 3.115-8, DE 1997

(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei n2

3.115, de 1997 que modifica o artigo 15 da Lei nl!
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre
as sociedades por ações; tendo pareceres das
Comissões: de Economia, Indústria e Comércio pela
aprovação deste e dos Projetos de lei 3.519/97 e
1000/99, apensados, com Substitutivo: pela
aprovação das emenda.s de n!ls 15. 16, 17, 19 a 22,
36, 41, 42 e 46; pela aprovação parcial das emendas
de nis 08, 37, 38 e .40; e rejeição das emendas de
n2s 01 a 07, 09 a 14, 18,23 a 35,39,43 a 45 e 47,
apresentadas aos substitutivo. com complementação
de voto do Relator: Sr. Emerson Kapaz); de Finanças
e Tributação pela não implicação deste, dos de nlls
3.519/97 e 1.000/99. apensados. do Substitutivo da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, das
emendas de nS! 1 a 130 apresentadas às proposições
e das emendas de nSl 1 a 49 apresentadas ao
Substitutivo. em aumenl0 ou diminuição da receita ou
da despesa públ\cas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação deste, dos de n2 3.519/97 e
1.000/99, apensados. das emendas de nlls 21, 22,
50,68, 75 e 83 e das emendas de nlls 13,35 e 48.
apresentadas ao Substitutivo; pela aprovação parcial
das emendas de nRs 04, 07,08, 11, 12, 13,23,24.
25,26,33,36,42,43,48.49,55,56,71,72,77.86,
89,95,102,104,107,111,112,114.116. 117,118,
119. 121, 122 e 130, e das emendas de nll 7 e B
apresentadas ao Substit : Itivo; e pela rejeição çias
emendas de J')q,..... ,.. 1~, 06,09,10.14, 15. 16,
17.1R "&. Lo: :J, 31, 32,34,35,37,38,
3~ .1,51,52.53,54,57.58,59,

~.66, 67,69, 70. 73, 74, 76, 78,
....•.... 85,87,88, 90, 91,92,93,94,96,

'" ..>J, 99, 100. 101, 103, 105, 106, 108, 109. 110,
113,115,120.123,124,125.126. 127. 128,e129,e
das emendas apresentadas ao Substitutivo de nlls 1 a
6, 9 a 12, 14 a 34. 36 a 47, e 49; com Substitutivo e
complementação de voto (Relator: Sr. AntOnio

Kandlr). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensados os Pls: 3.519/97 e 1.000/99.

5
PROJETO DE LE\ NS! 3.310-A, DE 1997

(DO SR. CARLOS APOLlNARIO)
Discussão, em tumo Onlco, do Projeto de Lei n"

3.310, de 1997. que modifica a lei 9.294, de 15 de
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso
e a propaganda de produtos fumígenos, bebidas
alcoólicas. medicamentos, terapias e defensivos
agrfcolas, nos termos do parágrafo quarto do artigo
220 da constituição federal, proibindo a publicidade
de produtos fumígenos nos meios de radiodifusão
sonora e de sons de imagens. Pendente de
pareceres das Comissões: de Seguridade Social e
Família; de Economia, Indústria e Comércio; de
Ciência. Tecnologia. Comunicação e Infonná\ica; e
de Constituição e Justiça e de Redaeão.
Tendo apensados os Projetos de Lei nes 112199,
844/99, 1.600/99, 2.344/2000, 2.73412000,
2.956/2000, 3.381/97, 3.990/97, 4.144198, 1.482199,
1.979/99. 2.635/2000 e 3.156/2000.

6
PROJETO DE LEI Nl! 2.785. DE 1997

(DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nSl

2.785, de 1997. que cria cargos de Procurador da
República, na carreira do Ministério PClblico Federal.
Pendente de ?areceres da~ Comissões~ de Traba\ho,
Administração e Serviço Público; .de Finanças e
Tributação; e de Constituição e. Justiça e de
Redação.

7
PROJETO DE LEI N!! 4.434-8, DE 1998

(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei n9

4.434-A, de 1998, que altera dispositivos da Lei nQ

9.317, de 1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES; tendo pareceres das Comissões: de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação
deste e dos de n% 4.846/98, 12199. 381/99, 580/99,
1.425199. apensados, com substitutivo, e contrário
aos Projetos de Lei n1l8: 1.668199 e 1.732199,
apensados (Relator: Sr. Emerson Kapaz); de
Finanças e Tributação, pela compatibilidade e pela
adequação financeira e orçamentária deste e dos de
nS!s 4.846/98. 12199. 381/99, 580/99, 661/99.
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1.425/99, 1.668/99 e 1.732199, apensados, e do
Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, no mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei
n!ls 1.668199 e 1.732199, apensados, e pela
aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria-e-Comércio,e dos Projetos de Lei
n'.:ls 4.846/98, 12/99, 381/99, 580/99, 661/99 e
1425/99, apensados , com Substitutivo, o Deputado
Manoel Castro apresentou declaração de voto
(Relator: Sr. Silvio Torres). Pendente de parecer das
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

B
PROJETO DE LEI N2 2.087, DE 1999

(DA SRA. lUIZA ERUNDINA)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei n2

2.087, de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de Instalação de brinquedotecas nos hospitais da
rede pública. Pendente de pareceres das Comissões:
de Seguridade Social e Família; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

9
PROJETO DE lEI N2 1.428-S, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ne

1.428-A, de 1999, que altera dispositivos da lei nQ

9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de
Trânsito; tendo pareceres das Comissões: de Viação
e Transportes pela aprovação, com Substitutivo,
contra o voto do Deputado Wellington Dias (Relator:
Sr. Albe'rto ·Mourão)~ e de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, deste e do Substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes (Relator: Sr.
Inaldo Leitão)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, clc art. 202 do Regimento Intemo)

Discussão

10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nl! 128-C, DE 1995
(DO SR. NiclAS RIBEIRO E OUTROS)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição ng 128-8, de 1995, que dá
nova redação à alínea "c· do inciso XVI do artigo 37
da Constituição Federa\.

ORDINÁRIA

Discussão

11
PROJETO DE lEI N!! 333-A, DE 1999

(DO SR. ANTONIO KANOIR)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei n!!

333, de 1999 que acrescenta artigos a lei nS! 9.279,
de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigações relativos a propriedadé industrial; tendo
pareceres das Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela aprovação (Relator:
Sr. Luciano Pizzatto); de Economia, Indústria e
Comércio pela aprovação, com substitutivo (Relator:
Sr. Ricardo Ferraço); e de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica. legislat\va e, no mérito, pela aprovação deste
e do substitutivo da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio (Relator: Sr.lnaldo Leitão).



34502 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1. PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n9 177/89)

N° 168/99 (DO SR. JAQUES WAGNER) - Altera
dispositivos da Consollda~o das Leis do
Trabalho e dá outras providências.
(apensado: Projeto de Lei n!! 3.267100 ao qual
foi atribuída urgência constitucional).

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituição FederaQ: 04-09-00 -
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-00

N° 3.272100 (DO PODER EXECUTIVO) - Cria cargos
na Carreira Policial Federal.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constifuiçao FedemQ; 05-09-00
DECURSO:2ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-oS-00

N° 3.273/00 (DO PODER EXECUTIVO) - Dispõe
sobre a identificação criminal e dá outras
providências.

Prazo de tramitaçl§o na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da ConstituiçiJo Federal): 05-09-00
DECURSO: 2l! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-00

N° 4.371193 (DO SR. LUIZ CARLOS HAULY) 
Institui a lei orgãnica nacional das policias
civis, dispõe sobre normas gerais para seu
funcionamento e dá outras providências.
(apensado: Projeto de Lei n2 3.274100 ao qual
foi atriburda urgência constitucional).

Prazo de tramitaçlJo na Camara dos Deputados
(art. 64, § 1a da COf1stit!liÇ§o Federal): 05-09-00
DaCllC)~' '-~C;;b')

Ú' 'TI' - . ,)':"·OS-oo

~., "'., (DO PODER EXECUTIVO) - Altera os
artigos 19 e 21! da Lei nQ 9.034, de 3 de maio
de 1995, que dispõe sobre a utilização de
meios operacionais para a prevenção e
repressão de ações praticadas por
organizações criminosas.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da ConstjJuição Federal): 07-09-00
lJECURSO: 2' SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO; 30-0S-00

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1!!) _
INTERPOSIÇAO DE RECURSO:
(art. 58, §3!! combinado com art.132, §22)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 405-B/95 (FERNANDO ZUPPO) - Institui direito
de procedências de atendimento em
repartições pObncas _e__estabelecimentoS:,
privados à clientela que especifica.

DECURSO: 4!i SESSÃO
ÚLllMA sessÃo: 28-06-00

ND 5_709-8/90 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre
a proibição da venda da cola de sapateiro
para menores de 18 anos e dá outras
providências. _

DECURSO:1 BseSSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-08-00

N° 989-8195 (SENADO FEDERAL) - Padroniza o
volume de audio das transmissões de rádio e
televisão nos espaços dedicados à
propaganda e dá outras providências.

DECURSO:1 g SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-08-00

N° 1.180-C/95 (FERNANDO GONÇALVES) - Dispõe
sobre a inserção, nas fitas de vídeo
gravadas, destinadas à venda ou aluguel no
País, da seguinte mensagem: "Faça sexo
seguro. Use c,!lmisinha."

DECURSO:1 BSeSSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-0&-00

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

NO 435-AlOO (COMISSÃO DE CIÊNCIA. E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária
Cerquelrense a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Cerqueira César, Estado de São Paulo.

ÚLTIMA SESSÃO: 27-06-00

N° 441.A/OO----{GOPNSSÃO- DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
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28 4B.felra 15:00 NUton Baiano
15:25 Gerson Peres

27 3a·felra 15:00 José Carlos Elias
15:25 Fé/ix Mendonça

29 5a·felra 15:00 Jorge Bittar
15:25 Oscar Andrade

30 sa·feira 10:00 Dr. Rosinha
10:25 Lamartine PoseUa
10:50 Udson Bandeira
11:15 Mauro Benevides
11:40 Eduardo Campos
12:05 Badu Picanço
12:30 José Carlos Vieira
12:55 A/ceste Almeida
13:20 B. Sá

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO· ART 54
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (!11. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECURSO:
(art. 58, § 111)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 311 combinado com art.132, § 29)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 1.956191 (SENADO FEDERAL) .. Dispõe. com
fundamento no inciso V/II do artigo 23 da
Constituição Federal, sobre a obrigat~rieda:te

de órgãos e entidades da admlnlstraçao
pClbllca federal realizarem suas compras na
Companhia Nacional de Abastecimento 
CNA e dá outras providências.

DECURSO: 411 SESSÃO
ÚLnMA SESSÃO: 28-06-00

N° 1.581199 (MIRO TEIXEIRA)· Dá nova redação ao
aft 424 do Decreto-Lei nQ 3.589, de 03 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

DECURSO: 4i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-06-00

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO Mês DE JUNHO

autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Lasafá a executar
serviço de radiodifusão oomunitárla,. na
localidade de Caeté, Estado de ~Inas

Gerais.
DECURSO: 11 sessÃo
ÚLTIMA SESSÃO: 01-08-00

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

PROJETOS DE LEI:

N° 4.483/94 (VALDIR COLATTO). Altera o artigo 30
da Lei n12 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a Organização da Seguridade
Social. Institui Plano de Custeio, e dá otras
providências. (E seu apensado: PL. 2820/97
do Dep. Edis~n Andrino).

DECURSO: 41 SeSSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-06-00

N° 3.889/97 (SENADO FEDERAl) • Dispõe so~re o
enquadramento dos juízes clasSI~S

temporários. como segurados, no RegIme
Geral da Previdência Social.

DECURSO: 41 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-06-00

N° 825199 (GLYCON TERRA PINTO) - Dispõe sobre
a inclusão obrigatória da disciplina
"Linguagem de Programação de
Computador" nos currfculos escolares dos
estabelecimentos do ensino médio, das redes
públicas e privada em todo o Pars.(E seu
apensado: PL. nll 2585/00 do Oep. Marcos
Afonso).

DECURSO: 4! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-06-00

N° 1.528199 ( JORGE PINHEIRO) • Estabe~ce
normas quanto ao comércio de bebIdas
alcoólicas a portadores de deficiência mental
e dá outras providências. (E seu apensado:
PL. nl! 1674/99 do Dep. Jorge Pinheiro).

DECURSO:4!5eSSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-06-00
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E. ~

POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

. ,

Decurso:1~sessão

Última Sessão: 03/07/00

Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMg.ff-TE ~~,ÇEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NÇ 659·A'99 ° do Sr. Munlo
Dommgos • que °delrne sIstema orgânico de produção
agropecuana e produto da agncultura orgânica. diSpõe
sobre a sua certificação. e da outras provIdencias·.
RELATOR: Deputado 51LAS BRASILEIRO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA .

AVISOS'

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES) .

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 28/06/00

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI W 2.350-A'OO • do Sr. LUIZ
Blllencourt • que °modillca o Decreto-Lei n'" 236 de 28
de fevereiro de 1967. que complementa e modllica a Lei
n" 4 117. de 27 de agosto de 1962'. estabelecendo
tempo mlnlmo para a veiculação de programas
educatlvos" .
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E PROJe-t:0 E>E DE~RE!0 LEGISLATIVO NR 42~2000 -
. _ da Comlssao de CIência e Tecnologia, Comunicação e

JUSTICA:.! DE REDAÇAO Informática (MSC 1467/1999) • que "aprova o ato que
• outorga permissão à Fundação Donatile Costa, para

._~NIÃOORDINÁRIA executar serviço d~ radiodifu~ão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos,· na
cidade de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do
Norte".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.

A - Redação Final:

PROJETO DE LEI N!2 1.12211995 • do Sr. Domingos
Dutra - que "dá nova redação ao parágrafo 5!!, do art. 5ll

da Lei nll 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que
estabelece normas para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI Nll 3.881/1997 " do Sr. Roberto
Pessoa • que "altera o § 111 do art. 236 do Código de
Processo Civil· Lei nll 5,B69, de 11.C1.73",
REATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.

PROJETO DE DEGHETO LEGiSLAflVO NII 4411999 
do Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
l:lfonnática (MSC 1181/1997) • que "aprova o ato que
renova a concessão da Rede Popular de Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na ciqade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Su:". .
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

pROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 172/1999"
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática {MSC 447/199S} - que 'aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de
Mon1e Alto Ltda.. para explorar serviço de radiocífusão
sonora em onda média. na cIdade de Monte Alto.
Estado de São Paulo' .
RELATOR: Deputado ANDRI: BENASSI.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 173/1999·
da Comissão De CiênCIa e Tecnologia. Comunicação e
Infonnatlca (MSC 10n/1996) • que "aprova o ato que

". renova a concessão outorgada a Brasil Emissoras
Aliadas Sociedade limItada. para explorar serviço de
radIodifusão sonora em onda media. na cidade de Santa
Bárbara D'Oeste, Estado de Sào Paulo·
RELATOR' Depulaa:> ANDRE BENASSI

p~OJETO DE DECRE10 l.EGISLA~IVONo' 379 199~·

ca ComIssão ce CtenCla e Tecnologia. Ccmumca;áo e
in~ormatl=a (MSC 1226 1999 . que "aorova o ato qu~

aLotonza a Assoc1açao ComuMana de Desenvohllmento
~~lstICO, Cultural Intormat·...o e Soc;~1 ce Comodoro,t.JT
a ellecutar ser...lço de ra:3lo::1Jfusao ;:::ll'T'umtana. na
localidade de Comodoro. Estado ao Mato Grosso
RELATOR: Deputado NEY LOPES.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 424/2000 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC '590,1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à c:undação Cultural Professora
Astrogllda Mariane Damasceno, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fIns exclusivamente educativos. na cidade de Santa Rita
do Passa Quatro. Estado de São".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!! 425/2000 •
da Comissão de Ciência e Tecnol ,gia, Comunicação e
Informática (MSC 972/1997) . qu "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à ádio Continental de
Curitiba Ltda., para explorar se IÇO de radiodifusãc
sonora em freqüéncia modulada, n cidade de Curitiba.
Estado do Parana' .
RELATOR: Deputaco OSMAR SER AGUO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 428/2000 •
da Comissão de CiênCia e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1451'1998) " que 'aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Cultural de
Radiodifusão 'Artur de Souza Valle", para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Nova Ocessa. Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO.

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO NIl440/2000 •
da Comissão de ClcnCl8 e Tecnologia, Comunicação e
~nformatlCa (MSC 1~93 ·99:;, • que "aprova o ato que
renova a concessàQ o\Jt~rClaja a Rádio Tuiuli ltda.•
para explorar servIço d(' raà'Od.fusão sonora em onda
média, na cidade ae Martlnopohs. Estado de Sào
Paulc',
RELATOR: Deputaoc JOSE ROBERTO BATOCHIO.

B • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECJAl

PROPOSíA OE fI:i t.:':' :. CONSTITUiÇÃO .N'
50 1~5 . a~l~' I lU ~, ...·.1 . Que "acrescenta
paragrótlo :: .J. .I'~ '~ • :.1 l.ll~stl!U1çao Feaeral"
lA.pensa..os PEI. e- •••' ...:::: 2::19 19951
RELATOR Deç'u:.l :,' .·.·".r'·~ PI~ES
PARECER pc.~ iJ'J~ ·J.l t: ,'3<-

VISTA ac Oep..raj~ I.r.l :·n, Cartas Konder ReiS, em
30/11.'1999.
O Deputado AntoniO Carlos Konder ReIS apresentou
voto em separado. em 15.12 1999.
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PROPOSTA DE "l:MENDA À CONSTITUiÇÃO NII OFIcIO N!! 1.68311999 - do Supremo Tribunal Federal-
53611997 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros· que que "solicita licença prévia nos termos do art. 53 § 111

'modifica o arti~ 60 do Ato das Disposições da Constituição Federal, p~ apreciar denúncia ~ontr~
Constitucionais Transitórias". o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOSO. RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do PARECER: pela não concessão da licença.
substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
599/1998 - do Sr. Antonio Kandir" que "dispõe sobre a
realização de revisão constitucional dos dispositivos que
mencíona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela admissibilidade. com emenda.
VISTA ao Deputado José Genoíno, em 07/06/2000.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
632/1998 • do Sr. Gonzaga Patriota e outros • que
"altera os artigos 143 e 144 da Constituição Federal,
tomando o Serviço Militar voluntário e estendendo às
policias militares e corpos de bombeiros militares a
competência para a formação de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11/99.
O Deputado Antõnio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15/12199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl
111999· do Sr. Paulo Octávio - que "altera o art. 53 da
';onstltuiçáo Federal, que trata da imunidade
parlamentar".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade. com emenda.
Os Deputados Marcelo Déda e Geraldo Magela
apresentaram votos em separado, er.116/0811999.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 16/05/2000.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
5/1999" do Sr. Caio Riela· que 'dá nova redação aos
arts. 29. \, 11, 111, V e 14, § 32• VI. "c". da Constltuiçào
Federal",
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO Nl.>
8911 999 • do Sr. Valdemar Costa Nete e outros - que
·crla a Inqumçâo Previa de'Constitucionalidade de
propcsta legislativa ao Supremo Tnbunal Federal".
RELATOR' Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO
PARECER pela adm,sslblhdade
"'iSTA a:> Oe~u:ado Osmar Ser:agh:J. e'TI 21 oó 2'::)0

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N'
'24 '999 • do Sr Fehx Mendonça· que 'a:lera o
Capllu:o I\i do Titulo V aa Constl:Ulção Federal.
institUindo a poliCia CIVil munICIpal".
RELATOR: Deputado EOUARDO PAES.
PARECER. pela aa:TlIssibilidade. com emendas.

c . Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR NlI 248E11998 - que "disciplina a
perda de cargo público por insuficiência de desempenho
do servidor público estável, e dã outras providências·.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 465/2000
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1444/1999) • que "aprova o' texto do.
Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Bolívia, cetebraao em La Paz, em 26 de
julho 1999".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nl! 3.310/1997 - do Sr. Carlos
ApolináTlo - que "modifica a Lei nll 9.294, de 15 de Julho
de 1996. Que dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganca de produtos fumigeras, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do § 4!! do~ art. 220 .da Constituição Federal.
proib:ndo a publicidade de produtos fumlgeros nos
meios de radiodifusão sonora e de sons e imagens".
(Apensados: PL 3.381/1997, PL 3.99011997, PL
4.144!1998. PL 11211999, PL 844/1999, PL. 1.48211999.
PL 1.600/1999. PL 1.979/1999, PL 2.34411999, PL
2.635/2000. PL 2.734/2000, PL 2.956/2000 e
3.156/2000).
RELATOR: Deputado JUTHAY JÚN~OR.
PARECER: pela constitUCionalidade, juridlcldade e
tecnJca legislativa deste. dos apensados e das emerdas
de PJenàrio e. no mento, pela aprovação do PL
3.156.'2000, apensado. nos termos do substitutIVo. e
reJeição dos demaiS projetos e das emendas de
Plenane

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 117'1996· do
Sr Valdemar CosIa Neto· que "anera e InclUI seMços
na lista a que se refere o art. 8: do Decreto·Lel n~ 406.
de 31 de dezembro de 1968. e da outras providéncias ,
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
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EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nl!
4.831-C/1990 • que 'dispõe sobre o funcionamento de
Banco de Olhos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja. em 23/05/2000.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO D-E-CEf'Nll
1.858-C/1991 - que "modifica a redação do artigo 22 da
Lei nll 3.999, de 15 de dezembro de 1961. que altera o
salário mfnlmo dos médicos e cirurgiões dentistas".
RELATOR: Depl,;tado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
VISTA ao Deputado André Benassl. em 13/0612000.

P~OJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nl! 254/1998 - do
Senado Federal {PLS 10411996) • que 'dispõe sobre a
presença de identificação tátil entre as características
gerais das cédulas de moeda-papel".
RELATOR~ Deputado VICENTE ARRUDI\.
PARECER: pela ir.constitucionalidade e Injuridicidade
deste e do Substitutivo da Comissão de Economia.
Industria e Comércio.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NlI 220/1998· do PROJETO DE LEI Nll 1.365/1999 ::.do Poder Executivo
Senado Federal (PLS 2.1 9/1995) - que "dispõe sobre o (MSC 68511999) • que "ahera.o Decreto-Lei n'l 2.848 de
sigilo das operações .a~ instituições financeiras e dá 07 de dezembro de 1940 - C9digo Penal".
o:Jtras providéncias', RELATOR: Deputado ANDRE BENASSI.
RELATOR: Deputado NEY LOPES. PARECER: peta constitucionalidade, juridícidade,
PARECER: pela constitucionalidade. jurldicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
técnica legislativa 9, no mérito, pela aprovação deste e
das emendas da Comissão de Finanças e Tributação,
nos termos do Substitutivo.
O Deputado Léo Alcântara apresentou voto em
separado, em 13/06/2000. Os Deputados José Genoíno
e Femando Coruja apresentaram votos em separado,
em 14/06/2000.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão,
i=ernando Coruja, Marcelo Oéda. José Genoíno, Ricardo
Róza-e-José Roberto Batochio. em 14/06/2000.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 80/1999 - do
Sr. Geraldo Mageia - que "dá nova redação ao § 10 do
art. 1° da Lei Complementar n° 94. de 19 de fevereiro de
1998", r

RELATOR: Deputado JOSÉ D!RCEU.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior.
VISTA ao Deputado Osmar Serráglio, em 08/06/2000.

PROJETO DE LEI NI2 167 /1995 • do Sr. Candinho
Mar.os • que "dispõe sobre 'a aplicàção do disposto no
inciso XXXIII. do artigo 512 da Constituição Feóeral",
(Apensados: PL 1.222/1995. PL 1.34111995. PL
4.496.'1998).
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legIslativa e. no mérito, pela aprovação do PL ng

1.341 /1995. apensado. nos termos do substitutivo; e
pela constitucionalidade. jundicidade. tecnica legislativa
e. no mérito. pela rejeiçáo do PL n9 4.496/1998.
apensado. e pela inJundicidade do PL n9 167/1995 e da
emenda da ComIssão de Trabalho. de Administração e
ServIço PublICO; e pela Inconstitucionalidade formal do
PL 1 222 1995. apensado .:

PROJE70 DE ..EI N' 43951996--<. do Senado Federal
,C)LS 22': ~9971 • Que 'estabelece as Diretrizes
r4aclona:s :se Oe!esa C,vj;'
RELATO~ Oeputajo UDSON BAN:JEIRA
PA~ECER pela const,tuc.onalidade. lundlcldade e
tecnlca legislativa deste e pela Inconstlt.JClonahdade.
InJundlcldade e talla de lecnlea legislativa do SubstitutiVO
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Intenor e da
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI N!! 629/1995 • do Sr. Enio Bacei 
que "modifica o art,484 do Decreto-Lei n2 3.689. de 3 de
outubro de1941 • Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa s, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lêdio Rosa e
Mer.des Ribeiro Filho. em 30105/2000.
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado,
em 14/06/2000,

PROJETO DE LEI NP 1.268A!1995 • do Sr. Arolae de
Oliveira e Roberto Magalhães • que "dispõe sobre a
complement~ção de aposentadorsa aos ex-servidores da
extinta autarquia federal denominada Lloyd Brasileiro
Patrimônio Nacional, e dá outras prOVIdências".
RELATOR: Deputado EOUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legIslativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família. com emenaa.
VISTA ao Deputado Léo Alcàntara. em 14/1211999.

PROJETO DE LEI Ng 1.708/1996· do Sr. João Pizzolatti
- que "dá nova redação ao "caput" do art. 89 da Lei nll

9.099. de 26 de setembro de 1995. que 'dispõe sobre
os Juizados Es?~c:a\s Cíveis ~ Cl'lmlnais e dá outras
provlde!nc,as' .
RELATORA Oeputada ZULAIÊ COBRA
PARECER pela constitUCionalidade. jurrdlcldade.
tecnlca leglslah\'a e. no mento. pela relelção

PROJETO DE LEI W 1.7368·1996 . do Sr Jair
Bolsonaro . que ·prorbe o uso de vocabulos
eslranoelfos nos casos Que especllica·
RELATOR Deputado RENATO VIANNA
PARECER. pela inconstltucionalidade e. no merito. pela
rejeição.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão, em 14/06/2000.



o - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
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PROJETO DE LEr"N~ 2.129/1996 • do Sr. Augusto PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade
Nardes • q~e. ·alte~ a Lei nll 8.069, de 13 de julho de técnica legislativa e, no méritó, pela aprovação, co~
1990, que dlspõe.~ sobre o Estatuto da Criança e do emenda.
Adolescente, e dá outras provldãnclas". (Apensados: PL VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
54511999, PL 2.24211999). 30105/2000.
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
dos apensados, nos tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N2 2.787A11997 - do Sr. Eduardo
Jorge • que "estabelece que o ;lorte de armas de fogo
legal será exclusivo para militares". (Apensados:
PL 39211999, PL 400i1999, PL 479/1999, PL
58111999, PL 75211999, PL 796/1999. PL 84911999.
PL 85111999, PL 888/_t9.99___ PL 894/1999. PL
94611999, PL 98211999, PL 995/1999, PL 99811999, Pl
1028/1999, PL 1038/1999, PL 1044/1999, Pl
1061/1999, PL 1073/1999, PL 115311999, PL
1154/1999, PL 1156/1999, PL 1245/1999, Pl
126911999, PL 1486/1999, PL 1505/1999. PL
156611999, Pl 1591/1999, PL 1811/1999. PL
1850/1999. PL 186211999. PL 187911999. PL
1959/1999, PL 2171/1999, PL 229812000. PL
2306/2000. PL 2387/2000, PL 2482/2000, PL
2505/2000. DL 2506/2000, PL 2679/2000, PL
272512000. PL 441111998).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela aprovação parcial dos PLs n's
2.679/00, 2.387/00 e 2.402/00; pela rejeição dos PLs ngs
2.506/00 e 2.725/00; e pela desapensação dos PLs nRs
2.306/00 e 2.505/00. todos apensados a este. Pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no
mérito, pela aprovação deste e dos demais apensados,
nos termos do substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e José
Genoino, em 30/05/2000.
O Deputado José Genoino apresentou voto em
separado. em 14106/2000.

PROJETO DE LEI N~ 3.2n/1997· co Sr. Jair Bolsonaro
• que "estabelece o direito de o parlamentar comunicar·
se, pessoal e reservadamente. com o cidadão. quando
este se achar :3reso·.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
Inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 3.429A11997· do Sr. Remi Trinta·
que altera a redação da Lei n; 9 437, de 29 de fevereiro
de •997. IntrodUZindo restrrções ao porie de armas. e da
oulras crovidenclas·
RE1A.TOR Deputado MORONI TORGAI\:
PAR~CER pela In;onsllluclonahcade. Inlundl:lda::le
IJ~ ae tecnlca leglslah\'a e. no mento, pela rejeição

PROJETO DE LEI N; .. 317 1998 • ao SI RemI Trmta .
que ·acrescenta IncISO ao art. 13 do Decreto-Lei "Oi
3.689. de 3 de outubro de 1941 • Código de Processo
Penal".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.

URGêNCIA CONSTITUCIONAL
(art. 223 C/C 64, § 2° e 3° da Cf)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 43312000 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1164/1999) - que 'aprova o ato que
autoriza a Associação Rádto Comunitária -Belo Horizonte
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Manaus, Estado do Amazonas',
RELATOR: Deputado ÁTILA UNS.
PARECER: pela consti:ucionalidade. juridícidade e
técnica legislatiVa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NS! 449/2000·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1167/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Comunicação e Cultura de
Montes Claros de Goiás a elCecutar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Montes
Claros de Goiás, Estado de Goiás".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!! 452/2000
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática {MSC 1291/1999) • que 'aprova o ato que
autoriza o Governo do Estado do Acre, por intennédio
da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
a executar serviço de radiodifusão sonora em freqÜência
modulada, na cidade de Brasiléia, Estado de Acre".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela consmucionalldade. juridicidade e
técnica le9islativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 455/2000
da Comissão de Ciência e Tecnolo,gia. Comunicação e
Informática (MSC 1294/1999) - que 'aprova o ato que
autoriza o Governo do Estado do Acre. por Intennéoio
da Fundação oe Cultura e Comunicação Elias Mansou~

a executar, pelo prazo de dez anos. sem direito de
excfuslv'dade. servIço de radlodifusãc sonora em
Ireqüénc1a modula:ja. na Cidade de Tarauaca. Es!ado do
Acre"
RELATOR Oep'.:tadc ATILA LINS
PA~ECER pela conslItuclonahda::le IUnd:c:dade e
lecmca leglslall·.a

PROJETO DE DECRETO LEGlSLATlVO N' 456.2000 •
da Comissão de CiênCia e Tecnologlê, Comunscação e
Informática (MSC 129511999) • que ·aprova o ato que
autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio
da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
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PROJETO DE LEI N- 1.542:1991 • do Sr. Ricardo Izar"
Que "dIspõe sobre a obrigatOriedade do exame de
prevençáo do cãncer ginecológico para as funCionárias
públicas federais'.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER L080.

PROJETO DE LEI N!! 2.534/2000· do Poder Executivo
(MSC 261/20001 • que 'áá nova redação ao art. 46 da
lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os Registros Püblicos·.
RELATOR Deputado LÊO ALCÃNTARA.
PARECER' pela constitucionalidade. lundlcldaae.
tecOIca legislatIVa e, no menta. pela aprovaçáo .

PROJETO DE LEI Ng 2.28411999· do Senado ~ederal

(PLS 41/1999) • que "dispõe sobre o tombamento do
antigo estúdio da Rádio Nacional. no Rio de Janeiro, e
sua transformação em Museu da História do Rádio no
Brasil". '
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
PARECER. pela inconstitucionaiidade e injuridlcidade., .

PROJETO DE LEI NSl 4.747/1998· do Senado Federal
(PLS 165/1997) • que "acrescenta artigo ao Código Civil
(Lei ng 3.071, de 12 de janeiro de 1916) e parágrafo ao
art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nfl 2.848, de 7 de
dezembro de 1940)".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação. -

PROJETO DE LEI N!! 1,748A/1999 - do Supremo
Tribunal Federal· que "extingue a 6@ e a 61 Auditorias
da l' Circunscrição Judiciária Militar, extingue cargos
da Magistratura e do Quadro Permanente das
Auditorias da Justiça Militar da União e dá· outras
providências". .
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOSO. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no lT)érit9. pela aprovação.'

PROJETO DE LEI Nól 1.916/1999·· do Senado Federal
(PLS 203/1999) - que "acresc~nta § 3° ao art. 643 da
Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada .pelo
Decreto-Lei n° 5.452. de 1° de maio de 1943",
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela 'Constitucionalidade, juridicidade.
técnica legj~la1iva e, no mérito, pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE L!;l N~ 3.162" 997 - do senado l:ederal
IPLS ~ ';"9 1996· - que dlspoe sobre o rE'gistro geral de
recem·nascloos e da outras prOVidenCIas'. (Apensados
Pl 78~ :999. PL 1.1041999)
RELATOR Jeputado MARCOS ROLlM
PARECER pela const.tuclonahdade, lundl:ldade,
tecnica legIslatIva e. no mento. pela aprovaçao deste
<'as emendas apresentadas nesta Comissão e do PL n9

784.1999. apensaao. nos termos do substItutiVO: e pela
in]ur:dicídade e. r.o mérito. pela rejeição do PL n9

1.' 04/1999. apensado.

PROJETO DE LEI NO 2.862A11997 • do Superior
Tribunal Militar - que 'altera dispositivos da Lei ne 8.457.
de 4 de setembro de 1992, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PAU-.O MAGALHÃES.
PARECER' pela const;tuc:onalidade. Juridicidade e
tecnica legIslativa. nos termos do substitutivo.
VISiA á Deputada Zulaiê Cobra, em 14·06:200C.

PROJETO DE LEI Nll 1.0438/1995 • do Superior
Tribunal Militar· Que "acrescenta inciso ao artigo 9!! da
Lei n!l 8.457. de 4 de setembro de 1992, que 'organiza a
Justiça Mililar da União e regula o funcionamento de
seus serviçcs auxiliares'.
R:LATOR: Deputaco PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos
do substitutivo,
VI5TA à Deputada Zulaiê Cobra, em 14/06/2000.

PROJETO DE DECR8"O LEGISLATIVO N2 49012000
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
In'ormática (MSC 1125/1999) • que "aprova o alo que
autoriza a Associação Casa de Apoio à Criança e ao
Adolescente a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Autazes, Estado do
Amazonas".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

?ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 461/2000 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 225/2000) • que "aprova o ato que
outorga ~ermissão à Fundação Educativa de Rádio e
Televisão Ouro Preto. para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos. na cidade de Ouro Preto,
Estado de ~inas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: peja constitucionalidade. juridicidade e
técnica legisiativa.
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a executar serviço de ra~odifusãosonora em freqüência PROJETO DE LEI N!! 3.807B/1997 • do Senado Federal
modulada, na cidade de,. Xapuri. Estado do Acre". (PLS 111996) - qtle "fixa a "responsabilidade de
RELATOR' Oeoutado 4:tlLA LINS. estabelecimento comercial ou financeiro, de qualquer
IP.~.::· constitucionalidade, juridicidade e natureza, e de pessoa física ou jurídica prestadora de
t\:l~:: . . .• 101. serviços, por veículo em estacionamento sob sua

administração ou responsabilidade".
RELATORA: Deputada ZULAIÉ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade,
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação deste e
das emendas da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, com emenda.



PROJETO DE LEI N2 301 1999· do Sr E~lo Baccl • Que
"altera InI(:lO da contagem oe prazos em cllaTões e
intImações e da outras prOVidências .
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade. injurrdicidade, faha
de técnica legislativa e. no ménto, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N2 4.608/1998 • do Sr. Nelson
Marquezefli • que "dâ nova redação ao artigo 213 da Lei
n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito pela rejeição.
VISTA ao Deputado Osmar Serraglio. em 06/06/2000.

PROJETO DE LEI N2 4.67811998 • do Sr. Agnelo
Queiroz - que "modifIca a redação do § 411 do art. 24 da
Lei nll 4.591. de 16 de dezembro de 1964OI.

RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
PARECER: pela constltuclonahdaoe. Jundlcldade
tecnlca leglslallva e. no menlo. pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo leitão e
Fernando Coru;a. em OÕ 06 2000

PAQJETO DE LEI N!I 3.798A11l:l97 • do Sr. Paulo Paim 
que "acrescenta Inciso ao art. l7 da Lei nll 9.394, de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional".
RELATOR: Depulado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Ni 3.752A11997 • do Sr. Arnaldo
Faria de Sá • que 'cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais dos Despachantés e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Trabalh'J. de Administração e Serviço Público. com
emenda e subemenda.

PROJETO DE LEI NR 3.528/1997 • do Sr. Jair Bolsonaro
• que "altera dispositivos da Lei nll 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias·.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constittJcionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
30/05/2000.

PROJETO DE LEI N!I 3.240/1997 • do Sr. Salvador
Zimbaldi· que "altera o art. 22 da Lei n9 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias".
RELATOR: Depuladc ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade. jUrldicidade,
tecnlca legislativa e. no mérito. pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nll 3.334A:199i - do Sr. Paulo Paim·
que "acrescenta paragralo unrco ao art 31 do Decreto
LeI n' 5452. de ,~ de mala de 19~3· Consolidação das
LeiS de Trabalho pro:olnjo anotações desabonadoras
na Carteira de Trabalho e Pre/ldênc,a SOCial'
R:LATOR Deputado MARCELO DEDA
PARECER pela constituCionalidade. jUrldlcldade e
tecn.::a legIslativa deste. nos terrr.os do SUbS:ltUIIVO da
ComIssão de Trabalno. de Administração e ServIço
Publico. com subemendas.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
30/05/2000.

PROJETO DE LEI NR 3.0aOA/1997 • do Sr. Padre
Roque • que -acrescenta parágrafo ao art. 29 da lei n~

9.394 de 20 de dezembro de 1996. que estabelece as
diretrizes e bases da ed~cação nacional".
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidaae. juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI NR 9058/1995 • do Sr. Max
Rosenmann· que 'dispõe sobre o processo de abate de
animais destinados ao consumo e dá outras
providências'•
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, jtJridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI Nll616/1995· do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dispõe sobre a criação de um selo único,
válido em todo o PaCs, com o intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de deficiências físicas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
com emendas e subemendas.

PROJETO DE LEI NS! 1.321/1995· do Sr. Remi Trinta·
que ~estabelece rll.JI1nas psr<: o processe de adoção e
utilização do livro didático nas escolas das redes pública
e privada, do ensino fundamental e médio em todo o
Pais, e dá outras providências". (Apensados: (PL 1569
11996, PL 1573/1996. PL 1699/1996).
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e boa
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.
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PARECER: pela" constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI N1l3.480A/1997 - do Sr. Enio Bacci.
técnica legislativa deste, das Emendas da Comissão de que "dispõe sobre o Atendimento Preferencial e
Trabalho, de Ad~istração e Serviço Público e do Obrigatório ao Idoso nos diferentes níveis de atenção à
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e saúde. e dá outras providências".
Famllla, com subemenda a este último. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Soclal e Famflia, com
subemendas.
VISTA ao Deputado Coriolano Sales, em 30/05/2000.



PROJETO DE LEI N!! 1.636A11999 • da Sra. Esther
Grossi • que I assegura reunião semanal de estudos aos
professores"•
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldacle e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI NIl 1.588A11999 - do Sr. Luiz Sérgio
que 'declara feriado nacional o "Dia da Consciência
Negra' a ser celebrado anualmente, na data de 20 de
novembro em alusão à morte do líder Zumbi dos
Palmares·, (Apensados: PL 1.686/1999}.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do apensado.

PROJETO DE LEI Nl! 48111999 - do Sr. Enio Bacc; • que
"isenta do pagamento de taxas para obtenção de 2- via
de documentos públicos pessoais (carteIra de
identidade, certidão de nascimento, título de eleitor,
atestado de óbito e outros), as pessoas que
corr.provadamente estiverem desempregadas ou
percebam até 02 (dois) salários mínimos e dá outras
providências' .
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade. jurid;cidade,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo,
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PROJETO DE LEI NQ-'419A11999 • d'a Sra. Elcione PROJETO DE LEI N9 1.574A11999 - do Sr. Valdemar
Barbalho - que "altera Q'§ 211 do art. 148 da Lei nQ 9.503. Costa Neto· que "dá denominaçãÓ a viaduto na rodovia
de 1997, e dá outras;::providências". (Apensados: PL Presidente Dutra".
69711999, PL 1.49611999). RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
R!=I,Il,Tt')::>· Ilaputado CORiOLANO SALES. PARECER: pela inconstitucionalidade.
PAF; .. constitucionalidade, jurldicidade e
técnIca . .. , ..: deste, dos apensados e do
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.
VISTA ao Deputado Osmar Serráglio. em 21/06/2000.

PROJETO DE LEI Nll 48211999 - do Sr. Enio Bacci • que
"altera regras para citação por ed:tal e correspondência
em Inventários e dá outras providências'.
R:LATOR: Deputado COR10~NO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade. injuridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.

PROJETO DE LEI N1l489/1999 - do Sr. Enio Sacci - que
"fixa prazo para citação por edital em 60 (sessenta) dias
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação. nos
ter'11OS do substitutivo.

PROJETO DE LEI N!l 2.040/1999· do Sr. Telmo Kirst
que 'dá nova redação ao § 20

, do art. 53, do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil· OAB, Lei na 4.215, de
27 de abril de 1963",
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidaoe, injurldlcidade e, no
mérito. pela rejeição.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE QUARTA-FEIRA (DIA 28/06/2000)

PROJETO DE LEI NS 1.013N1999· co Sr. Enio Sacci
que "dispõe sobre o acesso d~ pessoas portadoras de
deficiência fisica ao sistema de transporte coletivo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER' pela inconstitucionalidade deste e peja
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI NlI 1 S02AJ1999 • do Sr. Igor Avelino
. q"e 'acrescenta parágrafo üni::o ao art. 65 da Lei n°
~ 50:: de 23 de setembro de 1997. Que criou o Código
~C' Transito BraSileirO·. (Apensados. P:. 1 514;1999).
:iEL ATO~ Deputado UDSON BIl,f\DEIRA.
:>':'~J(C:~ pela const:tuClonalldade. Juridlcldade e
1,.• I~" ·,·~!!>l.)hd deste. do apensado e do SubstitutiVO
~ ,( ." :',.1 .:)•. Vla;ào e Transpo~es

Projetos de Lei (art.119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nl! 3.18212000 - do Sr. Vivaldo
Barbosa - que 'altera a Lei nO 8.429, de 2 de junho de
1992. sobre sanções aplicáveis aos Agentes Públicos·.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚN10R

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

P;.·_ .C': :J[ :"Ei N' 1 511 '1998 ' co S' Emo Baccl •
::u" .n"tllu' a 'Semana Naclona De Pessoas
P:,rT:lIJ·r;l!. DI.' üehcu~nclas' e da outras prOllldénClas'
RELA~ORA :Jeputada ZULAIE COBRA.
PARECER pela constltucionahdade. Juridlcidade e
tecnlc:a legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Educação. Cultura e Desporto. com emenda e
subemenda.

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N.v 2.833:1997 - da Sra. Lidla
QUlnam - que "dispõe sobre a obrlgatonedade dos
hospitais pÚblicos e privados disporem de capelania-.
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH



DE

PROJETO DE LEI N2 434-A/1995 - do Senado Federal
- que "torna obrigatória a menção do quesito "cor" em
cjocumento':. e procecjirnen\cs que especiiica· .
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI NS 949-A/1995 - do Jorge Anders 
que ·veda a concessão de aval por terceiros em
operação de financiamento contraída junto às
instituições financeiras públicas e privadas".
(Apensado:;: PL 1.75511996 e p~ 2.641/1996)
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI N9 2.875-BI1997 • do Sr. Antônio de
Valle· que "disciplina a responsabilidade subsidIária do
avalista no título de crédito e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N2 2.958f1997 - do Poder Executivo
• que ·altera dispositivos do Decreto-Lei n51 3.689. de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal".
(Apensado o PL 505 11999; PL 449/99 e PL 450/99)
RELATOR' Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N9 3.20911997· do Senado Federal 
que "altera o art. 1.216 da Lei nll 5.869, de '1 de janeiro
de 1973· Código de Processo Civil, o art. 8i/, inciso IV. e
art. 22, ·céaputo. da Lei nll 6.830, de 22 de setembro de
1980. bem como o art. 206. § 2!!. do Decreto-lei n2

7.661. de 21 de junho de 1945".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N9 3.345-A/1997· do Senado
Federal - que 'pToibe a \lenda de bebloas alcoólicas nos
estabelecll'l1entos comerciais Situados nas margens das
rodOVias. e da outras providências". (Apensados os PL
26591996 e PL 2.723;1997)"
RElATORA. Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N~ 63-1'.'1999· aa Sra Iara Bernardi
• q.Jc -chs~õe sobre o pagamento de alimentos
provIson05 nas ações de InvestIgação de paternidade e
da outras orovldénclas·. (Apensados os PL 504;1999)
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA _

~rojetos de Lei (art.119, 1)..

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

Decurso:3a Sessão
Última Sessão: 29/06/2000

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N'T 66-B.·1999 . da Sra. Iara BemãrÕI
- que -dispõe sobre a crlaçào de Programa de
Onentação Sexual. ae Prevenção das DST·AIDS e do
Uso AbUSIVO de Drogas e d~ outras prOVidênCias"
RELATOR: Deputado JOSE DlRC,iU

PROJETO DE LEI N.!! 2.652·Àl199ô - do Sr. Nar. Souza
- que "altera a Lei n. 9 9.294, de 15 de julho de 1996.
que -dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganaa
de produtos fumigeros. bebidas alcoolJcas.
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. nos
termos do § 4~ do art. 220 da Constituição Federal"
(APENSADOS os PLs n.~ 2,923'97; 2.779.'97 e
3~.42!97)
RELATOR Oeputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N.\! 2.563·A11996 - da Sra. Sandra
Starling - que "acrescenta parágrafo ao art. 21 da Lei
n.o 1.565. de 19 de dezembro de 1986 - C6digo
BraSileiro de Aeronáutica, revogando o seu atual
paràgrafo único". (APENSADOS OS PLs n\ls 2.634/96:
3.297/97 e 3.495i97) ,
RELATOR: DElPutado NELSON OTOCH -

t' • .

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N.; 2589/2000 - do Sr. Edison
Andrino - que ~altera o disposto no parágrafo único do
art. 541 do Código de Processo Civil - Lei n.e5.869, de
11 de janeiro de 1973, para admitir as decisões
disponíveis em mídia eletrônica. inclusiva na Internet.
entre as suscetíveis de prova de divergência
jurisprudencial, para os fins do art. 105. 111, alínea "c" da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N.\! 488/1999 - do Sr. Enio Bacci
que "dá ao revelo direito de ser intimado pessoalmente
da sentença e dá outras providências",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI N.e 3.171/1997 - da Senado Federal
(PLS 187/95) - que "dispõe sobre a identificação
criminal do civilmente identificado, regulamentando o
art. . õl!,' InCISO LVIII, da Constituição
Federal".(APENSADOS OS PLs n2s 3.395/97 e
1..497199) _
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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PROJETO ÓE LEí'N~g 2.846-At1997 - do Sr. Feu Rosa PROJETO DE LEt N.!! 135·:A!1999 - do Sr. Bispo
- que "altera a redação do art. 29. inciso 11, do Decreto- Rodrigues - que- "torna obrigatoriedade o registro dos
lei n.o 1.455, de 7 (lê abril de 1976. que "dispõe sobre a casos de desnutrição junto ao Ministério da Saúde.
bagagem de passageiro procedente do exterior, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde pelos
disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece órgãos que especifica e dá outras providências".
normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas, e RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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PROJETO DE LEI N9·1'07/1999· da Sra. MarIa Elvira
que "altera o art, 41 d~ Lei nll 7.210, de 11 de julho de
í984, que "instltui':;.ã Lei de Execução Penal".
(Aoensa~os os PL 30/1999 e PL 1.352/1999)
f, . '. ' '~?do LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJt: l ....· ..'. . Nl! 124/1999 - do Sr. Alberto Fraga·
que "dá nova redação ao art. 430 do Código de
Processo Penal e dita outras providências".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI N" 327/1999· do Sr. Caio Rjela •
que 'acrescenta artigo à Lei 5.869, de 11 de janeiro de
'1973 - Código de Processo Civil".
RELATOR: Depu!ado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nll33711999· do Sr. Cunha Bueno
que "altera a redação do art. 14 do Decreto-lei n2

3.669/41 (Código de Processo Penal), facultando ao
ofendido o direito de conhecer o andamento do Inquérito
Policial".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N!l 359-Al1999· do Sr. Enio Bacci·
que ~acrescenta § 42 ao art. 171 do Decreto·Lel n2

2.848, de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI 'N9 393·Al1999· do Sr. Enio Baccl 
que "altera o inciso I do artigo 26 da Lei nll 8.078, de 11
de setembro de 1990 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE lEI. N9 493/1999" do Sr. Enio Bacci •
que "altera inciso 111 do artigo 506 do C.P.C. e dá outras
providências~ .
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N9 496/1999 - do Sr. Enio Baccl •
que "altera o inciso I do art. 1.039 da Lei nQ 5.869, de
1973".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI NQ 526-Al1999· do Sr. Enio Bacci
que "altera o parágrafo unico do art, 66 da Lei n9 6.815,
de 19/08/1380".
RELATOR: Deputado DR ROSINHA

PROJETO DE LEI W 527·A!1999· do Sr. Enio Ba::ci"
que "altera a letra "a" do inCISO 11 do art. 75 da Lei nÇ

6815. de 1980',
RELATOR: Depu/ado DR ROSINHA

P'10JETO DE LEI r·: 8S:P. 1999 . do S' lllao PaIxão·
JUC 'jls::be SObre a Isençac de pa~amen!o de serviços
notariaiS €: d" re;Jlst~a para m:cro·emcr('sas e I=equenos
a9l:cl.oltole~ e oa oU;las p'o"IO'i!~ClaS

RElATOR ~ep...lad'" ~EO ALCANTAQ...

PROJETO DE LEI N' 1.010A, 1999 - do Sr. EniO Bacel'
que 'altera o mClso I do art. 1~ da LeI n~ 9.491, de 1997,
estabelecendo a realização de plebiscito para
privatlzação de empresas estatais',
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR
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PROJETO DE LEI NIl 1.197/1999· do Sr. Rubens
Bueno· que 'acrescenta parágrafós aos arts, 44,47 e 90
e altera a redação do inciso VII do art. 73 da Lei ~
9.504, de 30 de setembro de 1997".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI N!l 1.282/1999 - do Sr. Freire Júnior·
que 'dá nova redação ao art. 66 <ia Lei nl! 4.728. de 14
de julho de 1965, que dispõe sobre a alienação
fiducIária em garantia'. _
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO

PROJETO DE LEI N9 1.286/1999" do Sr. Gustavo
Fruet • que "acrescenta dispositivos ao art. 815 da lei
n!! 3071, de 1I! de janeiro de 1916 - Código Civil
Brasileiro·.
RELATOR: Deputado AUGUSTO F-ARIAS _

PROJETO DE LEI N!! 1.340-Al1999· do Sr. Freire
Júnior" que "acrescenta dispositivo ao artigo 1.503 da
Lei n2 3.071, de 19 de janeiro de 1916. Código Civil, e ao
art. 262 da LeI n9 556, de 25 de junho de 1950 "Código
Comercia'", (Apensado o PL 2.071/1999)
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE LEI N9 1.36111999· do Sr. Pompeo de
Mattos • qUl~ "acrescenta parágrafo sexto, ao artigo 52,
da Lei nll 6.914, de 19 de dezembro de 1974, alterada
pela lei n!! 8.441, de 13 de julho de 1992". (Apensado o
flL 2.537f20CO)
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO

PROJETO ()E LEI N!l1.41611999 - do Sr. Marcos Cintra
- que "proíbe a destinação de recursos públicos para
atividades confessionais.'
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N2 1.649(1999 - do Sr. Freire Júnior·
que "dispõe sobre prescrição de ações e dIreitos contra
a União, Estados, Munic!pios, Distrito Federal,
respectivas Fazenoas, suas autarquias. entidaoes
paraestatais e outras, criadas por lei e mantidas através
de recursos públicos, taxas ou outras contribuições".
(Apensado o l'L 1.650;1999)
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

PROJETO DE LEI Nll 1.74711999 - cio Sr. Paulo
Delgado " que "altera o capul do art. l' e revoga o art.
4o do Decr~to·Lei n° 911. de 10 de outubro de 1969. que
eQuipara o devedor nos contraiOS de alienação fiducláTla
ao deposlt,~no nos contratos de deposito". (Apensado o
PL 2 C6B 1999)
RELA10R Dep..laoo lt\ALDO lE:1'ÃO

PROJETO DE LEI N' ! 7661999· da Sra An~ela

G.Jaaagmn • que 'mod,f;ca a Lei n 5.584. de 26 de
luntl~ de 1970, que O,scõe sobre normas de Olrelto
Processual de Trabalho. alteIa diSPOSitiVOS aa
ConSOlidação das LeiS do Trabalho, diSCiplina a
concessão e prestação de aSSistência judlclána na
Justiça do Trabalho e dá outras orovidências".
RELATOR: Deputado lÉDIO ROSA



PROJETO DE LEI Nll 2.666/2000 • do Senado Federal
(PLS 23211999) • que "altera o art 46 da Lei nO 6.515.
de 26 de dezembro de 1977, para permitir, no
restabelecimento da sociedade conjugal. a escolha de
novo regIme de bens· .
RELATOR: Deputado MAURO BENEViDES

PROJETO IJE LEI Nll 2.627/2000 • do Sr. Marcos Cintra
• que ·acrescenta dispositivo ao art 485 do Código de
Processo Civil. que dispõe sobre a ação rescisória'.
RELATOR: Deputado OSMAR S~RRAGLlO

PROJETO DE LEI Nll 2.493/2000 • do Sr. Gilberto
Kassab " que "altera a redação dos §§ 4° e 5D e
acrescenta §§ 7° e 8° ao art. 76 da Lei n° 9.099 de 26
de dezembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nll 2.440/2000 - do Sr. Gilberto
Kassab • que "dá nova Redação ao inciso I do art. 15 da
Lei nll 9.504, de 30 de setembro de 1997',
RELATORA: Deputada ZULAlE COBRA

PROJETO DE LEI Nll 2.358/2000 - do Sr.. Nelson
Proença· que 'altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro
de 1997, dispondo sobre a propaganda eleitoral por
meio de Serviço de Valor Adicionado, Inclusive Internet,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI NI! 2.26611999 - dos Srs. Nilmário
Miranda e Maria Do Carmo Lara - que 'acrescenta o
inciso VI ao art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1965 • Lei da Ação Civil Pública".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI Nll 2.336/2000 - do Sr. Freire Junior·
que ·dlspõe sobre a assistência do advogado no
Inquérito policial·.
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE: LEI Nll 1.958/1999 - do Sr. Adão Pretto 
que ·altera a redação do art. 489 da Lei n° 3.071, de 1·
de janeiro de 1916, Código Civil. e dos arts. 927. 928 e
929 da lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973, Código
de Processo Civil. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI Nll 1.96111999' do Sr. Amaldo Faria
de Sà • que "altera o art. 4'16 do Decreto-Lei n' 3.669,
de 3 de outubro de 1941 • Código de Processo Penal·.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI NI! 2.024/1999 - do Sr. Airton D:pp •
que "suprime o inciso IV, do § 7° do art. 178 do Código
Civil Brasileiro. fazendo sua inclusão como inciso X. do
§ 10. do mesmo artigo'.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI Nll 1.92õ/1999· do Sr. Synval
Guazzelli • que "altera dispositivo do Código de
Processo Pena!, para modificar a resposta aos quesitos
no procedimento de competência do Júri".
RELATOR: Députado LUIZ ANTONIO FLEURY

/

PROJETO DE LEI NR 1.886/1999· do Sr. Renildo leal·
que "modifica a redação do art. 16 da lei nl! 6.368, de
21 de outubro de 1976".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
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PROJETO DE LEr'Nll 1.7n/1999· do Sr. Rubens PROJETO DE LEI Nll 2.160t1999· do Sr. Bispo
Bueno· que "dá no,:,~ redação aos arts. 43 e 44 da Lei Rodrigues· que··'dispõe sobre a obrigatoriedade de
nl! 6.015, de 31 df)dezembro de 1973. que "dispõe realização de exame toxicológico para os fins que
sobre os Registros P(sb~icos e dá outras providências'. especificai.
RELATOR: Deputado IEDIO ROSA RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI Nl! 1.804/1999· do Sr. Freire Júnior
que "dispõe sobre o pagamento de drvidas de entidades
sindicais resultantes de processo Judiciais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU

PROJETO DE LEI N~ 1.864/1999· do Sr. Giovanni
Queiroz - que ·acrescenta parágrafos ao artigo 135 do
Código de Processo Civil brasileiro".
Ao Deputado: OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N9 1.88111999· da Sra. Angela
Guadagnin - que "ac~escenta parágrafo ao art. 602 da
Lei n° 5.B69, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N'ã 2 045:t999· do Sr Jose Roberto
BalocnlO . q;"e alte~a a redavão do art 21 da Lei n'
9 099 d~ 26 de setembro de 1995. que dispõe sobre
JUizados CIVIS e Cnm nals • Ir.terpondo·se a locução 'e
entregue pelo demanoado sua contestação. de que se
dara Cle'1Cla ao autor·
REL.ATOR Deputado MORON. TORGAN

PROJETO DE LEI N~ 2,141'1999 - do Sr. Jose Roberto
Balochlo • que'allera o disposto nos ans. 1.050 e , .053
da Lei nV 5.869, de , 1 de janeiro de 1973. que institui o
Código de Processo Civi1".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI NV 2684'2000 o do Sr. Bispo
Rodngues • que 'altera a redação do art '6 da Lei n;
7.210 de 11 de Julho de 1984" Lei de Execução Penal·
sobre seMços oe aSSistência lundlca .
RELATOR Deputado JUL'O DELGADO

PROJETO DE LEI N" 2882'2000 • de 5r GIlberto
Kassat: • Que °atllbul competenc.a ao JUIZO Federal
para processar e JUlgar as materlas enumeradas nos
InCISOS I a V do ano 66 da Lei n( 7.210. de 1t julho de
1984".
RELATORA: Deputada ZULA!Ê COBRA



PROJETO DE LEI N~ 4.025;1997 - do Sr. Paulo Palm
que "A11era o art. 74 da Lei nl1 8213, de 24 de julho de
1991".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

PROJETO DE LEI NÇ 3 984·A.'1997 - da Sra Esther
Grossl • que "acrescenta paragrato UOICO ao art 62 da
Lei 9 394·96·.IApensado o PL 773:1999\
RELATORA Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI Nll 3.830-Al1997 - do Sr. Roberto
Rocha - Que "torna obrigatória a inscrição de
mensagens nas publicidades de armas e nos
estabelecImentos comerciais especializados".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FlEURY

PROJETO DE LEI Nll 3.730-Al1997 - da Sra. Esther
Grossi - que 'acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Lei
9.394/96".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N1l3.657/1997 - do Sr. Paulo Paim 
que 'dispõe sobre o controle e a transparência da
arrecadação e destino da Contribuição Provisória sobre
a Movimentação Financeira • CPMF e dá outras
providências", (Apensado o PL 1.924/1999)
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N!l 3.5B7-Al1997 - do ISr. Arnaldo
Faria de Sá - que 'assegura a trabalhadores,
aposentados e pensionistas da Previdência Social
tratamento dentário as expensas do Sistema Único de
Saúde - SUS·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

,J

PROJETO DE LEI N!! 2.570-Al1996· do Sr, Serafim
Venzon - que "determina em 50 (cinqüenta) 9uilogramas
o peso máximo que um empregado do sex~ masculino
pode remover individualmente".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI N!! 2.030-Al1996· do Sr. Inácio
Arruda· que "dispõe sobre as condições de segurança
e salubridade dos trabalhadores da limpeza
encarregados da coleta de resíduos sólidos".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NCl 1.670-Al1996 - do Poder
Executivo - que 'dispõe sobre o incentivo a ser prestado
pelo Poder Público à criação, consolidação e
capacitação de cooperativas ou de associações que
menciona, e acrescenta dispositivos ao artigo 24 da Lei
nli 8.666, de 21 de julho de 1993".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI NR 4.190/1989 - do Senhor Paulo
Mourão - que 'dispõe sobre o programa aEspaço
Ecológico', a. ser transmitido, em cadeia, pelas
emissoras de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI N!l 2.91S-Al1992 - do Sr. Jaques
Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas que
menciona a explorar loteria de números e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NQ 3.097/1992 - do Sr. Augusto
Carvalho • que "dispõe sobre a eleição de diretores de
fundos de pensão patrocinados por empresas estatais e
sociedades Ele economia mista". (Apensados os PL 831
11995 e Pl 4.0n/1998)
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nli SBO-Al1995 - do Senado Federal
- que "dispõe sobre a nomeação dos representantes
oficiais do País em organismos intemacionais de caráter
oficial".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI! N!! 85311995 - do Senado Federal •
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação
mensal de quadro demonstrativo da destinação dada
aos valores arrecadados pelos concursos de
prognósticos patrocinados pelo Govemo Federal, e dá
outrás providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI N!! 897-8/1995· do Sr. Joao
Fassarella - que "acrescenta parágrafo único ao artigo
154 do Decreto-lei na 5.452, de 1° maio de 1943 •
Consolidação das Leis do Trabalho para
responsabilizar solidariamente pelo cumprimento das
normas de segurança e mediCina do trabalho as
empresas contratantes de prestadoras de serviços'.
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N!! 942·B/1995 - do Sr. Ricardo Izar·
que -altera o artigo 42 da lei n!! 6.435, de 15 de julho de
1977. que -dispõe sobre as entidades de previdência
pnvada . e da outras providências".
RELATOR Deputado ROLAND LAVIGNE

pqOJETO DE ..EI W 1106·A':'995 - do Sr Arlindo
Ch ra}:I,) • q:le 'altera a redação do artigo 459 da
Cnr~.~,l :1,);~I:' ~as LeiS do Trabalho aprovada pelo
:)-."-" I.;,." n 5 ':52. de 1· de maio de 1943-.
;.~ .._.r!>,1'J_~ ;,~PL 3413'199iePL 4196:1998)

RE:.. A•O~ Der;ulado JUTAHY JUNIOR

PROwETO DE ..EI N', 1.3Bi·B:1995· do Sr. Julio
Aede:j..er . que 'cna o programa de Controle de
Segurança AUlomotlva (PROCONSEG). e dá outras
providências'. (Apensado o PL 1.466/1996)
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
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B • Da Análise dâ' Constitucionalidade e PROJETO DE LEI NQ 1.408/1996 - do Poder Executivo
Juridicidade (art. M- I)' - que "concede isenção do Imposto sobre produtos

.. , • industrializados a prOdutos nacloRais adquiridos pelo
Banco Interamerlcano de D~senvolvimento • 810".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI



PROJETO DE LEI Nl! 1.298-B/1999 - do Sr. Max
Rosenmann - que "altera dispositivos das Leis nlls
7.102183 e 9.017'95, versando sobre fiscalização e
autorização para funcionamento dos serviços orgânicos
de segurança".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 667·Al1999 - do Sr. Dr. Hélio 
que 'dispõe sobre a assistência domiciliar no Sistema
Unlco de Saúde".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NSI 4.409/1998 - do Sr. Silas
Brasileiro - que 'altera o Inciso I do artigo 22 da Lei n2

7.394 de 29/10/1985".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI NlI 4.433-Al1998 - do Sr. Cunha
Bueno - que 'estabelece normas para :dentIficaçáo das
empresas executoras de obras públicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

34516 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

PROJETO DE LEI' NSI 4.075/1998 - do Sr. Edison PROJETO DE LEI NSl 641-A/1999 - do Sr. José Militão-
Andrlno • que "estabelece limite para os juros de que "autoriza a deação ao MunIcípio de Caeté, Estado
financiamentos hab~ionais da carteira hipotecária, no de Minas Gerais, do terreno que menciona".
âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
Empréstimo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 4.550-Al1998 - do Senado
Federal - que "altera o art. 389 do Decreto Lei n9

5.452,de 111 de maio de 1943(Consolidação das Leis
Trabalhistas· CLno.
RELATOR: Deputaco JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N2 4.768-Al1998· do Poder
Executivo - que "altera a redação do art. 12 da Lei n!!
9.026, de 10 de abril de 1995, que dispõe sobre a
vinculação da Fundação Osório, e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI N5145-A/1999 - do Sr. Paulo Rocha
que ·veda a exigência de carta de fiança aos candidatos
a empregos regidos pela CLT'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS

PROJETO DE LEI NSl 55/1999· do Sr. Nelson
Marchezan - que "dá nova redação às alíneas "c' e "d'
do § 1!! do art. 4° da Lei'n2 5.768, de 20 de dezembro de
1971. modificada pela Lei nll 5.864, de 12 de dezembro
de 1972".
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS

PROJETO DE LEI N2 254-Al1999 - do Sr. Rubens
Bueno. que "altera dispositivo da Lei n° 8.913, de 12 de
julho de 1994, que dispõe sobre a municipalização da
merenda escolar'.
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI N~ 341·AI~999· do Sr, João Paulo·
que 'revoga o art. 50S da Con~ollaação das leIS do
Trabalho • CLT. a fim de exclw a hlpotese de Justa
caúsa. para o emprE!9ado bancano. em caso de lalta
cc.ntymaz de pagamento de diVidas legalmente
ell9lv9lS' ,.Apensado o PL 539 , 999)
RELATOR Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE LEI Na 550·Ai1999 • do S1 João Paulo·
que "estabelece aliquota mais gravosa. no ãmblto do
Imposto de renda. para a remuneração pela exploração
de obras audiovisuais estrangeiras'.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nl! 1.530·Al1999· do Sr. Luiz
8ittencourt - que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que.
'regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, inslilui nonnas para licitações e contratos da
Administração Póbllca e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI NlI 1.56311999· do Sr. Alceu'
Colfares • que "altera a Lei nO 8.036. de '1 de maio de'
1990. a fím de pennitir a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Sel'Viço
pelos portadores de osteomlelite crônica". (Apensado o
PL 1.654/1999)
RELATOR: Deputado EVILÁSIO FARIAS

,
PROJETO DE LEI NSl 1.65711999· do Sr. Geraldo
Magela • que "dispõe sobre a contratação de estagiários
pelas pessoas jurídicas de direito pnvado e órgãos da
administração pública, e dá outras providências" ,
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N9 1.78111999 - do Sr. Jovair
Arantes • que "dispõe sobre o cancelamento das
sanções administrativas que discrimina, aplicadas 'a
servidores públicos, e dá outras providências '. i

RELATOR: Dep'Jtado WALDIR PIRES

. PROJETO DE LEI Nl! 1.78511999 - do Sr. Enio Sacci •
que "dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares e
dá outras providências·,
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N~ 1860·A!1999· do Senado
Federal. que' mstl:UI o estudo dos direitos humanos na
formaçào pohclal"
RELATOR Deputado JAIR SOL50NARO

PROJETO DE LEI N~ 2023 1999· do Sr. Jorge Tadeu
Mudaien . que "acrescenta inCISO ao art 11 oa LeI n~
8 429. ae 2 de (unho de 1992. que "diSpõe sobre as
sanções apheavels aos agentes pL.bhCOS nos casos de
enríqueclmento ilícito no exercício de mandato. cargo.
emprego ou lunção na administração pública direta.
indireta ou fundacional' .
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
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PROJETO DE LEI N"- 2.084/1999· do Sr. Jorge PROJETO DE LEI NlI 2.56212000.~ do Sr. Paulo Paim·
Pinheiro - que "dispõe.sobre a concessão de desconto que "altera dispositivos da lei n° 9.615, de 24 de março
para professores nli) compra de ingressos para de 1998, que "institui normas gerais sobre desportos".
espetáculos culturais e desportivos e dá outras RELATOR: Deputado ROlAND LAVIGNE
providências".
RELATOR: Deputado JOÁO PAULO Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI NII 2.102-A/1999· do Sr. Clementino
Coelho - que 'denomina a BR 232: "Rodovia Nilo
Coelho·.
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEJ N!! 2.122·AJ1999· do Senado
Federal· que "altera a Lei nll 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação. de
modo a incluir na Relação Descritiva dos Portos
Maritimos, Fluviais e Lacustres, o Porto de Regência, no
Estado do :spírito Santo".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE lEI N" 2.174/1999 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos • que ·institui o Dia do Hoteleiro. nas
condições que especifica".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

P-ROJETO DE LEI N2 2.1 96-A/1999 - do Sr. Raimundo
Gomes De Matos· • que 'dispõe sobre a ligação
rodoviária no Plano Nacional de Viação. nos Estados do
Ceará e Rio Grande do Norte, e dá outras providências·,
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES

PROJETO DE LEI N~ 2.206/1999 - do Sr. Paulo Octávio
- que "acrescenta dispOSItiVO ao art. 13 da Lei n° 9.615,
ce 24 de março de 199B. deteWo'linando que'as
entidades nacionais de administração do oespono
sejam sediadas no Distrito Federal".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI NÇ 2.290.'2000 - do Sr. Roberto
Pessoa e outros - que "denomina o canal adutor das
águas do fiO São Francisco de Cabrobô-PE a Jati·CE.
canal Deputado Luis Eduardo Magalhães".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N9 2.373;2000 - do Sr. Eber Silva·
que "InstituI O Dia da Bíblia"
RELATOR: Dept.lad::> BISPO RO!)RIGUES

PROJETO DE LEI N·· 2 se1 20JO· da Sra Ce!clla
Pl-heiro . qoJe 'da nova r~da::à'= ac tn:ISO 11 do art 20
d.l ~c' n' 9 39~ de 20 de dezt''llbr:) oe 1996. que
'estaoelecc as d rE'lnZes €o Cases oa eoucacao
'l.3:'c"'al
'~::_ArORA Deputaoa I\AIR XAViE=l L:)SO

;l=lOJETO DE LEI N' 2515 20C:)· do S: Paes Lanj,m
. que "da nova denommaçao ac InS:I:ulo NaCional Oe

-ÉStudos e PesqUisas EducacIonais, lNEp·
RE ...ATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.173-8/1997 • do Senado
Federal (PLS 22/1996) - que "dispõe sobre os
documentos produzidos e os arquivados em meio
eletrônico e dá outras prOVIdências '.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO-

PROJETO DE LEI Nº 3. ~ 74:1997 - do Senado Federal
(PLS 144/96) - que 'altera a Lei nll 5.700, de 111 de
setembro de 1971. que dIspõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos NaCionais e dá outras
provídéncias".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

B - Da ,~nálise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NÇ 2.405·A'1991 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a instituição do Selo Verde,
destinado a atesta~ a quahdaoe dos produtos elou suas
origens quanto aos cUloados para a conservação do
meio ambiente".
RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE lEI NÇ 3056-B/1997 • do Senado
Federal (PLS 77196) • Que 'dispõe sobre a produção. a
utilização e a comerclal.zaçãc no território brasileiro de
substànclas quimlca~ d,; g-ul:o dos clorofluorocarbonos
(CFC)"
RELATOR. Deputadc FERNA~DO CORUJA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Loca. Plena';, 1.
HoraTlo 1~h

AUDIENCIA PÚBLICA

TEMA:-
"PolUição provocada pelo lixo Industrial de
responsabilidade da ALCAN e dos fornecedores da
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REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

local: Plenário 10. Anexo I:
Horário: 15h

CONVIDADOS:
Or. HUMBERTO VASCONCELOS JÚNIOR - Juiz
de Direito da 1· Vara da Infância e da Juventude de
RecifelPE;
Dr. PAULO SÉRGIO FROTA E SILVA· Juiz de
Direito da Infância e da Juventude da 24!J Vara
Cível de BelémlPA;
Sr. ANTÔNIO VERONESE • Artista Plástico do Rio

.de Janeiro, coordenador de .projeto de
ressocialização de menores infratores através da
arte:
Ora. HELENA VIEIRA DE VASCONCELLOS •
Coordenadora do Projeto Adolescente do Rede
Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor;
Sra. MARIA DE FÁTIMA MACHADO LUIZ •
Coordenadora da Unidade de Semiliberdade da
Secretaria de Cidadania do Trabalho em Anãpolis.

TEMA:
-Apresentação de experiências positivas de aplicação
do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA-

Substitutivos {art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 28/06/00

Montadora AutomóVeis nas nascentes do rio que SEMINÁRIO
abastece o Municípip de Fonniga- MG". EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE
CONVIDADOS: EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

GISELA DAMM FORATINI, Diretora de Controle
Ambiental do Ibama, representante do Ministério do
Meio Ambiente
FLÁVIO PiRES RAMOS, Diretor de Atividades
Industriais e Minerárias da FEAM, representando o
Secretário de Estado do Melo AmbientlrMG e o
Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente -FEAM.
UNDOlFO BARBOSA UMA, Promotor de Justiça da
Comarca de Formiga-MG
JOSÉ EDUARDO DE LIMA PEREIRA, Diretor de
Assuntos Corporativos da FIAT do Brasil
JOÁO PAULO CAMPELO CASTRO, Advogado da
FOAMTAP e da INTERNI
WILLlAM CAZZOLl, Diretor Industrial da Cooper
Standard Automotive
MARCO ANTÔNIO FERRAROLl DOS SANTOS,
Diretor da Divisão de Embalagens Flexíveis.
representando a Alcan - Alumínio do Brasil Ltda.

PROJETO CE LEI Ne 362/1999 - do Sr. Enio Bacci 
que "Exige contratos em linguagem acessível e tamanho
mínimo de letras com corpo 14/16 e dá ot.1ras
providências". (Apensado: PL n51 363/1999)
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI Ng 1.331i1999 - do Sr. Sadu Picanço
- que "Altera o art. 42 da Lei nQ 8.076. de 11 de
setembro de 1990. que 'dispõe sobre a proteção do
co:'\sumldor e dá outras prOVIdêncIas'·,
RELATOR Deputado CELSO RUSSOMANNO

TEMA:
A participação do Brasil na EXPO 2000

CONVIDADOS:
CAIO LUIZ DE CARVALHO • Presidente da
EMBRATUR
ROSTON NASIMENTO - Diretor de Marketing da
EMBRATUR

AVISOS

Decurso:2a sessão
Última sessão: 30/06/00

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenáno 8, anexo 11
Horár:o: 14h

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS,

DE
(5
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SubstitutivCfS (art. 119, 11 e § 1°) COMISSÃQ DE EDUCAÇÃO,
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO CULTURA EDESPORTO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO '

PROJETO DE lEI N2 2..649/00 - do Sr. Augusto Nardes
• que "faculta a opção pelo SIMPLES, instituído pela Lei
0 9 9.317, de 1996, às empresas que prestam serviços
de montagem de estruturas metálicas, pinturas de
placas publicitárias e confecção de grades, portas.
portões e janelas metálicas".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

PROJETO DE LEI N5I 2.819/00 - do Sr. Silvio Torres
que "dispensa a apresentação de declaração de
rendimentos ou de informações de pessoas jurídicas
extintas, para baixa de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ)",
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

Decurso:5a sessão
Oltimasessão:27/06/00

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS,

DE
(5

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Debate sobre o financiamento do Programa Especial
de Treinamento-PET".

CONVIDADOS:
Sr. ABlllO AFONSO BAETA NEVES • Presidente
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - CAPES;
DANTE BARONE • Integrante da Comissão
Executiva Nacional em Defesa dos Grupos - PET
e
Sr. ANTONIO MACDOWELL DE FIGUEIREDO 
Secretário de Ensino Superior do MEC

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NIl 4.400-A!98 - do Sr. Vic Pires
Franco - que "dispõe scbre proibição da fabricação e
comercialização. em todo o territóno nacional, de
embalagem para tintas em recipiente fechado provido
de dispositivo capaz de emitir spra{.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI NIl 1.71 0-A/99 - do Sr. José Thomaz
Nonõ • que "dispõe sobre auditoria contábil nas
atIVIdades de inco:poração e construção de imóveis
reglcas pela Lei n~ 4.591. de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI Nll 2.912/00 - do Sr. Or. Benedito
Dias - que -cria a Zona Franca de Macapá e Santana,
nc Estado do Amapá, e dá outras providénclas",
RELATOR Deputado FRANCISCO GARCIA

p~ ..:_ ETO JE :.EI W 2.915'00 - do Sr. Bispo
V,'.!·l':·:-r.a - Q.Je "especlft:a que os programas de
,·I:Ml',. : .l~ tU'lsmo Ilna",'::lacos. no todo ou em parte,
t ,-' ·,~.·I·:'•• ~'l?S llnancenas 041clals serão Implementados
...I:: ··n.l. n: ~ Munlc,ploS que contarem com
to:":"'''.in t"flf,;S PUb'lCOS ::1estlnados ao atendImento a
r~..t .: c"lo:'~ t· -1'::05

RE:_:'TO~A Deputada L1DIA aUINAN

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SEssáES)

Decurso:5a Sessão
Ultima sessão: 27/0612000

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° )

PROJETO DE LEI N~ 1.637·Al99 - da Sra. Esther
Grossi - que "dispõe sobre a colocação de obras de arte
em edificações do poder público federal".
RELATORA: Deputada MIRIAM REJD

PROJETO DE LEI N!! 2.219-N99 - do Sr, Walfrido
Mares Guia - que "óenomina .Aeroporto de Montes
Claros.'MârJo Ribeiro o aeroport~ da cidade de Momes
Claros, Estado de Minas Gerais·. I

RELATOR Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N~ 2.918 CO - do Sr Avenzoar
Arruda - que -dispõe sobre a gratuidade do enSIno para
deper.denles dos professores, nas escolas onae
lecIonam"
Relatora: Deputada NILMAR RUIZ
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PROJETO DE LEI N'l' 2.973/00 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "dá nova redação à al/nea 'e' do inciso I do art. 23
da Lei n5! B.9n, dfi:":8 de janeiro de 1995. que 'dispõe
sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras
providências'".

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 18 Sessão
Ultima sessão: 0310712000

PROJETO DE LEI Ng 2.717/00 - do Sr. Rubens Furlan
- que acrescenta inciso art. 27 da lei n2 9.394, de 20 de
dezembro de 1996". (Apensado: PL n2 2.861/2000)
RELATOR: Deputado Nelo Rodolto

Decurso:2~Sessão

Ultima sessão: 30/0612000

PROJETO DE Lei N;c 2.840/00· da Sra. Esther Grossl
- que "estabelece procedimentos relativos ao
cUr."Iprimento da priorldade na oferta de vagas para c
ensino médio".
RELATORA: Deputada Celcita Pinheiro

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V IS OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 18 Sessão
Último dia: 1% 8100

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:
DROJETO DE lEI N' 3 2C3·B 9i . Do Sr Nelson
Marchezan que ·es~aoelece Programa de
::lesen..otvlmento da Reglào da Fronteira Sul e da oulras
providencias'
RELATOR Deputado FETIER JUNIOR

PROJETO DE LEI N9 465·A!99 . 00 Sr. Geraldo Magela
_que ·'lnclui inciso no Art. 20 da Lei n9 8.036. de 11 de
maio de 1990, e dã outras providencias".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI Ng 82Q:-A/99 ·do Sr. Nelson
Pellegrino • que' "dispõe sobre procedimentos para
recebimento de pequenos valores e investimentos
deixados por pessoas falecidas em instituições

. financeiras".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI Nl! 868-A/99 • do Sr. Gilberto Kassab
- que 'dispõe sobre a criação do Programa de
Microdestilarias de Álcool - PROMICRO, e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI

PROJETO DE LEI N2 1.359-A/99 - do Sr. Jorge Costa·
que 'dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e
creditícios às pessoas físicas e jurídicas que promovam
a reposição florestal, e dá outras providências".
(Apensado: PL n2 2.151/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI Nll 1.571·Al99 • do Sr. Roberto
Argenta • que "concede desconto no valor a ser pago ao
Programa de Integração Social I· PIS, e como
Contribuições para a Seguridade Social • COFINS, aos
que contratarem novos empregadosaj
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO M~rros
PROJETO DE LEI Ng 2.714100 - do~sr. José Janene •
que "dispõe sobre o cálculo e a for a de reajuste das
prestações habitacionais do SFH - istema Financeiro
da Habitação". r

RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO
I

"PROJETO DE LEI N1l2.922100 - ào Sr. Valdemar Costa
Neto - que "revoga o inciso 111 do art. 711 da Lei ng9.532,
de 10 de dezembro de 1997", '
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N2 2.930/00 - do Sr. Avenzoar Arruda
• que "dispõe sobre a liquidação dos financiamentos
habitacionais do SFH",
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

Substitutivo (art. 119, \I e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBeRA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 1õJ Sessão
Último dia: 1% 8/00

A· Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NI 1.535·A'96 - do Sr. MárCIO Fortes
- que "facilita. medianle redução dos chamados
'Encargos Sociais' o Ingresso no mercado de trabalho
na pnmeira anotação na Ca!1eira Profissionar.
RELATOR: Deputado IBERE FERREIRA
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ABERTURA:
Deputado FERNANDO FERRO • VlceMPresidente
da Comissão de Minas e Energia

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentãria (art, 54, 11):

PROJETO DE LEI NII 2.193/99 • do Sr. Paulo Paim •
que "estende aos ferroviánas da Rede Ferroviária
Federal S.A e da Companhia de Trens Urbanos o
benefício de que trata a Lei nll B.186, de 21 de maio de
1991, que dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

B· Da Análise dá Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nll 2.121/99 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos· que "acrescenta parágrafo único ao
art. 5ll da Lei nll 7.827, de 27 de setembro de 1969".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI Nll 914·Al99· do Sr. Vic Pires Franco
• que "dispõe sobre compensação de créditos
tributários".
RELATOR: Deputado IBERÊ FERREIRA

PROJETO DE LEI N!l 1.888-Al96 ·da Sra. Rita Camata
• que "estal5elece requisitos para a concessão, por
instituições públicas, de financiamento, crédito e
beneficios similares·.
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI NQ 8199 - do Sr. Paulo Paim - que
'acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n'2 8.036. de 11 de
maio de 1990, para permitir a movimentação da contà
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGTS aos 50 (cinquenta) anos de idade '. (Apensado:
PL nP 1.554'99)
RELATOR. Deputado JOSE M:UTÃO

PROJETO DE LEI N9 4.81 Di98 • do Sr. Luiz Mainarci •
que "altera o art. 20 da Lei nQ 8.036. de 11 de maio de
1990. que dispõe sobre c Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e da oulras providêncIas' (Apensado: PL n9

1.195,99)
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

'Mocal Plenano 11 • Anexo 1/
Horar:> t~h30

AUOIENCIA PUBLICA

TEMA:
Discussão sobre a Proposta de FiscaliZação e Controle
nl! 26!2000, de autoria do Deputado Gervasio Silva.

CONVIDADOS:
Or. MANUEL ALVES DA ROCHA - Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Pema"1buco
Or. DJALMA ANDRELlNO NOGUEIRA JUNIOR·
Juiz aa 4' Vara da Fazenda Estadual de
Pernambuco

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES}

Projetos de Lei (art. 119, I e § 10
)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 30/0612000

PROJETO DE LEi N9 1.8121"999· do Sr. Roberto
Pessoa· que "dispõe sobre a proibição para adoção do
horário de verão.'
RELATOR: Deputado MOREiRA FERREIRA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenáno 3. Anexe ,I
Horário: 14h30

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
'Debater aspectos re.1· I ··..,aa:i~ ao protecionismo no
complexo sOla . (. ~" ~.:.- .10 paiS e o futuro do
complexo sOJa no f~'.t .l"ó·m.l~ ,as para solução aos
conflitos mternac.· r. I

CONVIDADOS
Emballlado: .1.' ~ :.; ;.: :"~ GRAÇA LIMA •
Subsecretalll '.1'··. '1' ~'.J ... 'ltos oe Integração
Econo'Tllca ~. \' -"'. [.a"': 'I.,')r representando o
Mlnlsteno da~ ~.:I.I. "', ( .,~ I ,·res.
Dr. BENED·TC' ~' .. :. [I'> E.SPIR1TO SANTO·
Secretario de lJ. : ••1 EC "',''"1.:a representando o
Mlnlsterlo da A;:r.cu':w·;' e :J(J AbasteCImento;
Dr. CESAR BÕRGES DE SOUSA· Presidente da
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais - Abiove.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE PROPOSIÇÕ-=S SUJEITAS A
SOC1AL EFAMíLIA RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR

DE QUARTA-FEIRA (DIA 28/0612000)

SEMINARIO

Local: Plenário 9 • Anexo li
Hora: 14h

TEMA:
Planos e Seguros Privados de Saúde

PAINEL:
Planos de Saúde· a Lei e a realidade

COORDENADOR:
Deputado HENRIQUE FONTANA

ASSUNTO:
Fiscalização, controle e a implementação' da Lei dos
Planos de Saúde;

PARTICIPANTE:
ORA. MARIA STELLA GREGORI - Diretora de
Fiscalização da Agência Nacionar de Saúde
Suplementar· ANSS

ASSUNTO:
Os conflitos existentes entre a conduta médica· e as
limitações impostas pelas operadoras de planos de
saúde

PARTICIPANTES:
DA. MÁRIO SCHEFFER, Conselheiro do Conselho
Nacional de Saúde - CNS
DR. EDSON OLIVEIRA ANDRADE· Presidente do
Conselho Federal de Medicina - CFM
DR. ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - Presidente da
Associação Médica Brasileira· AMB

ASSUNTO:
Defesa do consumidor: os direitos dos segurados. a
persistência da prática de Irregularidade e a
necessidade de mudanças na Lei dos planos de saúde.

PARTICIPANTE:
DRA. ANDREA SALAZAR - Instituto de DefeS!a do
Consumidor -IDEC

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI NSl 2.362196 - do Sr. Fernando Zuppo
- que "dispõe sobre a jornada de trabalho dos motoristas
de ônibus interestaduais, municipais e intermunicIpais·.
(Apensados: PL's nSls 2.S56/97 e 3.523/97)
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Ne 554-A/99 • do Sr. Sampaio Dória 
que "institui remuneração salarial mfnlma para o setor
privado da economia desvinculada do salário mfnimo'.
RELATOR: Deputado AIRTON CASCA\(~b

PROJETO DE LEI NR 1.783-Al99 • do Sr. Walter
Pinheiro - que "dispõe sobre o acesso gratuito ao
serviço de Internet via rede de TV a cabo para hospitais
e postos de saúde da rede pública, estabelecimentos de
ensino de 1R e 29 graus da rede pública, museus e
bibliotecas públicas".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHfNElTI

PROJETO DE LEI W' 2.184·Al99 - do Sr. Alberto Fraga
• que "estabelece obrigatoriedade da contratação de
ascensoristàs em elevadores de -tondomfnios
comerciais alou mistos, e dá outras providências '.
RELATOR: Deputado BABÁ

PROJETO DE LEI NQ 2.472·AlOO - da Sra. Luíza
Erundlna • que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem estimuladora do exercício da cidadania na
publicidade dos serviços e obras realizados pelos
Órgãos públicos federais". ...
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA

PROJETO DE LEI NQ 2.839/00 • do Sr. Luiz Carlos
Hauty • que 'dá nova redação ao inciso 11 do art. 1Q da
Lei n9 7.670, de 8 de setembro de 1988, autorizando o
saque do saldo das contas do Programa de Integraçáo
Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público • PASEP, pelos respectivos
titulares. quando 'qualquer de seus dependentes
aprésentar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida"
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N2 2.902.'00 • co Sr. José Canos
Coutinho • que "dlspôe sobre os acordos JudiCiais
trabalhistas que tratem da concessão de Seguro
Oesemprego e da movlmen:açào do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS e da outras
providênCias' .
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI NQ 2.909:00 - do Sr. RIcardo Ferraço
- que "proíbe os orgãos e entldadesda Admin;stração
Federal de veicularem mensagens publiCitárias sobre
temas não afeitos à sua atividade específica".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
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PROJETO DE LEI ~·"2.917/00 - do Sr. José Carlos PROJETO DE LEI N1I 3.001/00" d~ Sr. Paulo Octávio"
Elias" que "obriga ~ empresas oom mais de 100 que "altera os arts. li. 611• TJ e 10 da Lei ni! 8.025, de 12
empregados a forn~r, ao trabalhador dispensado de abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação de
qualificação profissional visando a sua reinserção no imóveis residenciais de propriedade da União, e dos
mercado de trabalho". vinculados ou incorporados ao FRH8, situados no
RELATOR: Deputado LArRE ROSADO Distrito Federal, e dá outras providências'.

RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI Nll 2.920/00 "do Sr. Antonio Carlos
Pannunzio " que "dispõe sobre a Isenção da
contribuição profissional no caso que especifica".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO LEI Nll 2.921/00 - do Sr. Alberto Mourão 
que "altera a redação dos artigos 2li , 311, 41! e 811 da Lei nl!
8.955, de 15 de dezembro de 1994, e dá outras

_. provIdências' .
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N!! 2.932/00 • do Sr. Renato Silva •
que "dispõe sobre a política de incentivos à contratação
de desempregados de longa duração·.
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

PROJETO DE LEI Nll 2.939/00 • do Sr. Pedro
Pedrossian - que "acrescenta inciso IV ao art. 251 da Lei
n2 9.696, de 12 de setembro de 1998, que "dispõe sobre
a regulamentação da Profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Educação Física", a fim de incluir os
graduados em cursos de dança0

•

RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI Nl! 2.967/00 • do Senado Federal
(PLS nll 660/99) • que vacrescenta §3l1 ao art. 93 da Lei
nSl 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Beneficios da Previdência Social, e dá outras
providências". (Apensado: PL ni 2.935/00)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI Nil 2.969/00 . do Sr. Milton Temer·
cue acrescenta parágrafo único ao artigo 40 da
Consol:daçáo das Leis do Trabalho·.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO OE LEr N2 2.972/00 - do Sr. Aldo Rebelo 
cue "dIspõe sobre a remuneração do trabalhador
l,or:uanc a"LJlsc".
RELATOR Deputado MARCUS VICENTE

PRC. ETO DE _EI N° 2988'00· do Sr Roberto Argenta
I~J" ac'es:"'n:n § 3' ao artigo ~; da LeI n~ 4 090. de

•• :l.' ui... · n· ,~2 QUE" nst-l.J1 a gratificação ae Natal
t .,'.1 "'. ",1:'.1 t·.,j·~r~s a fim de ::erml\lr o pagamento
• " _•. '. I. ,.' :l·-:,m:> IC'ceuo Sãlaflo a:tera diSPOSitiVOS
\.l.: .. t' !" ~ ~J~ oc 11 de maio ce 1990. Que 'dlSpoe
, ~ 't'. ~.ln:: ~e Ga~a'ltla 00 Tempo de Serviço' e
~'",·'rT'I't· c paga"'enlo antecipado <20 "abono de fenas"
ç":'\15:0 nc art ~. XVIL da ConstitUição Federal e dà
outras prOVidencias".
RE...ATOR: Deputado PEDRO HENRV

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE
RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI NI1 1.291-A/99 - da Sra.-.Marla do
CaRno Lara - que "regulame:1ta o disposto no art. 39. §
6!1 da Constituição Fec:leral, edá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

Decurso:2a sessão
Úlffmasessão:3010~OO

Projetos de Lei (art.119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI Nll 2.234/99 - do Sr. Sérgio Carvalho
- que udispãe sobre sistema integrado de transporte
coletivo urbano".
RELATOR: Deputado Duiuo PISANESCHI

PROJETO DE LEI NP 2.555·A/OO - do Sr. Paes Landim
- que "acrescenta dispositivo ao art. 1S1 da Lei nQ 6.399.
de 7 de janeiro de 1992, que especifica a destinação
dos recursos originados por adicional tarifário criado
pela LeI ni 7.920, de 12 de dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE

PROJETO DE LEI Ni 2.830100· do Sr. Coronel Garcla
que "reg;"lamenta a Guarda Portuária".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N' 2.836.'00· do Sr. Alex Canzlan: 
que "acresce InciSO ao art 105 da Lei n' 9.503, de 23 de
setembro de 199i. InCluindo o capacete ::omo
equipamento obngatoflo para motOCIcletas motonctas e
:Iclomotores"
RELATOR. Deputado SERGIO REIS

PROJETO DE LEI N' 2.910.'00· do Sr Ricardo Ferraço
- que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais
ao local de trabalho'.
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER
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PROJETO DE Lêl' Ng 2.931/00 • do Sr. Pedro AUDI!NCIA P-ÚBLlCA
Fernandes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as :
empresas brasilei* de transporte aéreo colocarem. no
InterIor das cabines de comando das aeronaves. o CONVIDADOS:
instrumento GPS (Global Positloning System) e câmara • Or. PAULO ÉRICO SILVA CASTELO BRANCO,
de vfdeo, e dá outras providências·. advogado;
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA Or. IVO PATARRA. jomalista; e

Orl TÂNIA FUSCO, jornalista.

RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA.

AVISO

Discussão eVotação do Parecer do Relator,

Local: Plenério 6, Anexo 11
Horário: 15h

DE
(10

EM FASE
DE EMENDAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NZ 99·A
de 1999· do Sr. Fernando Zuppo e Outros· que "altera
o art. 30 da Constitu:ção Federal. para acrescentar
InCISO conferindo competência ao MUnlclpio para
determinar atribuições de Vice·Prefelto'.
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO.

Decurso: B" Sessão
Última .sessão: 29/06/00

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 98-A/99 - VICE-PREFEITO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-G/96 - PRECATÓRIOS

(SUBSTllUTIVO DO SENADO)

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à Constituição nll 407-G, de 1996 - que "altera
a redação do artigo 100 da Constituição Fe~eral".

RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

Local: Plenário 5, Anexo \I
Horário: 14h

PROJETO DE L:I N'l 2.539/00 - do Sr. Milton Temer 
que Ydispõe sobre a utilização gratuita de transporte
coletivo urbano pelo trabalhador desempregado".
RELATOR: Deputado PHII.EMON RODRIGUES

Substitutivo (art. 119, li. do RICO)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

11 .. COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO EXTERNA
MORTE DO EX-PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK

REUNIÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.959100 - do Sr. Wilson Santos 
que "modifica o art. 40 e o art. 260 da Lei nl! 9.503, de
23 de setembro de 1997. quanto ao tráfego de veiculas
com faróis acesos durante o dia nas rodovias".
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO

PROJETO DE LEI NQ 2.960/00 • do Sr. Wilson Santos 
que "determina que as faixas para pedestres nas vias
públicas deverão ser elevadas em relação ao nfvel da
pista de rolamento'.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO

PROJETO DE LEI NII2.963100· do Sr. Aleaste Almeida
- que "acrescenta à Lei nIl 9.503. de 1997, que institui o
Código de Trãnsito Brasileiro, artigo dispondo sobre
sinalização de trânsito". _
RELATOR: Deputado JOAO RIBEIRO

PROJETO DE LEI NII 2.970/00 • do Sr. Simão Sesslm 
que "altera a denominação do Porto de Sepetlba. no
Estaào do Rio de Janeiro. para Porto de Itaguai".
RELATOR: Deputado ALOíZIO SANTOS

PROJETO DE LEI NlI 2.989/00 • do S~. Pedro
Fernandes - que "denomina "Avenida Engenheiro
Emiliano Macieira" o trecho da BR 135, compreendido
entre o quilômetro zero e a Ponte da Estiva, e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado EUNICIO OLIVEIRA
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CPI - RECURSOS DO FINOR
Viagem ao Estad6 do Ceará para realização de
diligências. -

111 - COMISSÕES MISTAS-

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO :

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 18 h

A • Relatórios:

Análise do Relatório de Acompanhamento do Plano
Plurianua; relativo ao exercrcio de 1998 e à execução
acumulada no período de 1996 a 1998.' .
RELATOR Deputado OSVALDO COELH'o
VOTO: com apreciações e recomendações ao Relatório.

AprecIação do Relatório às emendas apresentadas ao
Projeto de Decreto Legislativo que' aprova as Contas do
Governo Federal relatvas ao exercício de 1997",
RELATOR: Senador EDISON LOBÃO.
VOTO: pela rejeição das emendas ap:esentadas.

Relatório lio Sr. Deputado José Priante sobre a
liberação .' parCial da execução dos crédItos
orçamentários constantes do -Ouae-ro 111' - Subtítulos
cUJa execução e vedada nos termos do art. 5Q, §l Q da
lei :1' 9.969. de 11 ae maio de 2000.

Apreclacào do Relató:lo sobre a au:onzação da
execu:;ão orçamentária do subtltulQ.
26.782.0236.5711.0007 - Construção' de Trechos
ROdovlarios no Corredor Fronteira-Norte - BR 364/AC 
RIO Branco - Cruzeiro do Sul. listado no Quadro 111 
a~e)(o a Lei n~ 9 969. de t 1 de mala de 2000
RELATOR Senador WELUNGTON ROBERTO
VOTe pela au:onzação da execução orçamentána, nos
t~rrros de Pro·e:o de Decreto Legislativo apresentado

A:" ,1 ••1 'j'J ~o:"a:c·.o sobre a autorização da
• ... " t ("ça'nt'n:araa d~ Sul:lpro)elo
.' --. .':" ~.~1· <.0::)5 16R·3t7 ~C 6raSI!e1Cl - Ass,s
i'I I ·~,:.lJ r'l' Ou.:l::r.;> 11, anelO.;) a ~el n~ 99ó9 oe , 1
'I·. ".1 ,/1,,: :'0:
H:.:' • C,,, ::-.·na:lcl AUTÓ"JIO CAR:"OS VAI A~ARES
"'.'. h·.1 " :c,'.;:ac.J: 03 elleClI;ào or,amenlana Oi!
:)·::.1.....' " .I!' l rrros do PrOjeto de Dp..:reto LegislatiVO
aç·espr.la:to

Apreciação' do Relatórlo' sobre a· autorização da
execuçãO' .' orçamentária '. dos projetos
26.783.0222.5754-.0001 - Implantação do sistema de
trens urbanos de Recife - Trecho Recife-Cajueiro Seco
e 26.763.0222.5754.0001 - Implantação do sistema de
trens urbanos de Recife - Trecho Tlp-Tlmbi, listados no
Quadro JII anexo à Lei n9 9.969, de 11 de maio de 2000.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
VOTO: Pela autorização da execução dos créditos
orçamentários das dotações, na forma dos Projetos de
Decreto Legislativo apresentados.

Apreciação do Relatório apresentado à Mensagem n9

413/2000-CN, que encaminha o relatório de avaliação
do cumprimento das metas referentes ao mês de março
último, acompanhado da metodologia utilizada para a
apuração doa resultado primário do Governo Central.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

I

Apreciação do Relatório apresentado ao pro~jeto de Lei
nQ 0112000-CN, que "dispõe sobre as diretn es para a
elaboração da Lei Orçamentária par o exercic o de 2001
e dá outras providência".
RELATOR: Deputado SÉRGIO GUERRA.
VOTO: favorável, nos termos do ~ubstitutivo
apresentado.

B - Requerimentos:

Do 13r. Deputado João Coser que 'solicita a criação de
Subcomissã.) destinada a reformular e propor alterações
à Resolução ne 02, de 1995, do Congresso Nacional,
com' vistas a incorporar às normas pertinentes, as
mod~icações necessárias à dlnãmica atual do processo
orçamentário·.

Do Sr. Deputado Virgflio Guimarães que 'solicita seja
convidado I) Ministro da CiênCia e Tecnologia a
comparecer ao PlenáriO ea Comissão. a fIm :la
apresentar os novos funaos setoriais relativo!! a sua
area de atuação".

Do Sr. Deputado Vlrgilio Guimarães que ·sollClta seja
convidado o Ministro oe EstaOo da Integraçãc !'laclonai.
Dr. Fernando Bezerra, para prestar esclarecimentos
sobre a escolha das áreas beneflci:adas com o
Programa de Promoção do Desenvolvimento
Sustentável ::le Mesorregíões Diferenciadas,"

Do Sr Dl!pUlaaO Jose Pnante que ·soiiclta a
constItUição de SUbComissão destInada a estudar e
propor mudanças que permItam apnmorar a atuai
legislação Que rege a elabora;:ao do Orçamento Gera:
da l.n.ão"

'. FOÁ~U~I~ P~~~~DAS DISPON[VEL
... ' NAS S~CRETARIAS DAS COMISSÕES.
-HORARIQ: DE 09:00 ÀS 1.2:00 E 13:30 ÀS J8:30

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 50 minu-
tos. )
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ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

Junho de 2000

Tendo em vista o que consta do Processo nO 23.476, de 1995, e

Portaria n° 1.028, de 08 de agosto de 1995, do Diretor-Geral, BENEDITA

FOCHI passa a ser considerada aposentada no cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Le,gislativa, Padrão 4?, com os

proventos acrescidos da,vantagem prevista no artigo 1°, § 1°, da Resolução n° 70,

de 24 de novembro de 1994, a partir de 10 de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, em 21 de j unho de 2000.

/ __ -------1 _ k
~SEWILSONY'ÀRBOSA JUNIOR

Diretor Administrativo
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Com base no artigo 12 da Resolução n° 28, de 21 de maio de

1998, BENEDITA FOCHI passa a ser considerada aposentada no cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,

Padrão 45, com os proventos acrescidos da vantagem prevista no artigo 1°, §§ 10 e

3°, da Resolução n° 06, de 27 de agosto de 19'96, e aumentados de 20%, nos

termos do artigo 193, item TI, da Resolução nO 67, de 09 de maio de 1962, a partir

de 28 de agosto de 1996.

Diretoria Administrativa, em 21 de j unho de 2000.

~-,-- __ L_ ~
JOSÉ WILSON)r'AimosA JúNIOR

Diretor Administrativo
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APOSTILA

Junho de 2000

Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de

05 de outubro de 1988, ~CISCO JOISÉ FERREIRA STUDART,

pertencente ao cargo de Técnico Legislativo, ~-AL-Oll, Classe Especial,

Referência NS.25, passa a ser considerado aposentado com os proventos acrescidos
. " ...

da vantagem prevista no artigo 193, item ll, da :R~:S91ução n° 67, de 09 de maio de

1962, a partir de 05 de outubro de 1988.

Diretoria Administrativa, em 26· de junho

L~ v.-_'~ L- h
JOSE WILSON~OSA JUNIOR

. Diretor Administrativo

de -2000.
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Tendo em vista o que consta do Processo n° 23.669,
de 1995, 4ia Campista Santos passa a ser considerada aposentada no cargo da
Categoria F:uncional de Analista Legislativo .. atribuição Técnica Legislativa,
Padrão 45,' com os proventos acrescidos das vantagens previstas nos artigos 10, §
10, e 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro dc~ 1994, a partir de 29 de maio de
1995.

Diretoria Administra1iva, em 26 de j unho de 2000.

I _'-_ ._ 1_ L-...
JosEWILSO~OSAJUNIOR

Diretor Administrativo
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APOSTILA

Junho de 2000

Tendo em vista o que consta do Procefso nO 25.752,
de 1996, Lia Campista Santos passa a ser contúderada aposentada no cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo ... atribuição Técnica Legislativa,

.J

Padrão 45, com os proventos acrescidos das vantagens previstas nos artigos 1°, §§
l° e 3°~ da Resolução n° 06, de 27 de agosto de 1996, e 193, item ll, da Resolução
nO 67, de 09 de maio de 1962, a partir de 14 de outubro de 1996.

Diretoria Administrativa, em 26 de junho de 2000.

L- v-_~ L_ k
JOSÉ WILSON Bi\imOSA JúNIOR

Diretor Administrativo
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Continuação do TÍTULo DE INATIVIDADE DE Theo Pereira da Silva

APOSTILA

O DIRETOR ADMINIS'fR!\TIVO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

declara que Q pagamento dos proventos de inatividade a que: se refer~ o presente Título cessou em

17 de janeiro de 2000, de acordo com o disposto no Ato do Presidente de 07 de junho de 2000,

publicado no Diário Oficial da União de 13 de junho de zono, e o processo deverá ser submetido

ao Tribunal de Contas da União, para exame e registro.

DlRETORIAADMINISTRATIVA. em 26 de junho de 2000.

l- '--- ~ /.,~
JOSÉ WILSONBAímOSA JúNIOR

Diretor Administrativo

(processo n° 1l0.72112000-CD)
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O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiç~es que lhe confere o artigo 1°, item 'I,

alínea ~'b", do Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990,

RESOLVE conceder a VIOLETA ALBINO NOGUEIRA LE

ROY, pertencente a Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 45, do Quadro Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 14'

de abril de 2000, as vantagens previstas nos artigos la, § 10, e 4° da Resolução n° 70,

de 24 de novembro de 1994, nos tennos da Decisão na 481- Plenário, de 06 de agosto

de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", .do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei n° 8 .112, de 11 de dezembro de 1990,

REGrNALDO GOMBS DE SÁ, ponto nO 111.862, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados'; qUl:! exerce no Gabinete do

Líder do Partido da Frente Liberal.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.

~~R
"-·;~idente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

vtRGZNZA SOBRBlRA SASSB, ponto nO 113.739, do cargo de
\

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do

Lider do Partido da Frente Liberal, a partir de 15 de junho do

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.

r~MI BEL TEMER
P esidente
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~

O PRESIDENTE DA CA!mRA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, a11nea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordq com o arOtigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,'

V%RGÍLIO TIEZZI JúNIOR, pont6 n° 113.403, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Gabinete do Presidente, a partir de

30 de junho do corrente ano.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de j unho de 2OOO•
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, "'"
O PRESIDENTE DA CAMJUtA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1 0, item I, alínea l'a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO, 8.1!12, de 11 de-dezembro de 1990, CARLOS

ROBER'1'O DA .FONSECA E SILVA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo' - atribuição Assistente

Administrativo,' Padrão 30, ponto nO 4.493, da função

comissionada de Chefe 'da Seção Administrativa, FC-05, do

Quadro de .Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a

partir de OS de junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.

~
'

MI 'l'EMER.

P e idente
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no uso das atribuições qu~ lhe confere o

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS,
artigo 10, item I, alínea "a", do Ato--:da .Mesa nO, ~205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item. I, da Lei nO 8.112, de. :l'i .de dézembro de 1990,

nRNANDO LUÍS BRITO DA SILVA, ocupante de cargo .~da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atr~buição Técnica

Legislativa, Padrão 45, ponto n° 4.057, da função comissionada

de Chefe 'da Seção de Informática Legislativa,' FC-05, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação

de Engenharia de Sistemas, do Centro de Informática, a partir

de 31 de maio do corrente ano.

.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de j,"nno

~.' :

MI~L 'l'DtER
pr~dente

de 2000.
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o
DEPUTADOS,

.....
PRESIDENTE DA CAIARA DOS

no uso das atribuições que ,"lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO, 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acorc:lq com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de, dezembro de 1990,

FRANCISCO JOsÉ DANTAS PZRE~, ocupante de car~o da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo ~ atribuição Agente de

Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto nO '3.. 709, da função

comissionada de Chefe da Seção de Policiamento do Plenário e

Galerias, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados~

que exercia na Coordenação de Segurança L~qi,slativa, dá

Diretoria-Geral, a partir de OS de junho do corrente anb.
, "

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de 'j,unh~. de 2000.

~
-< ~".. ,

MI L TBMBR
Pr 'dente
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.0
".

PRBSI:DENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,' no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item 11, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28

de junho de 1990~

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

GXSBLB ~AXO FBRNaNDBS, ocupante de cargo da Categoria..
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Médico, Padrão

38, ponto nO 6.030, da função comissionada de Chefe da Seção

de Urgências Médicas, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exercia na Coordenação Médica, do

Departamento Médico, a partir de 31 de maio do corrente ano.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~,"n.ll.o de 2OOO•
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o
DEPUTADOS,

Ao

PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea flafl, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RJlSOLVB dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembrd de 1990,

JBiTBRSOH BaRBOSA MARGJ\'1'O, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Agente de
./

Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto nO 3.721, da função

comissionada de Chefe da Seção de Policiamento do Edifício

Principal, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Coordenação de Segurança

Legislativa, da Diretoria-Geral, a partir de 05 de junho do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junno de 2000.

~L TEMER
-p~~idente
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o PRESIDENTE
,..

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item II, alínea "a", do Ato da Mesa nO _205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de ac?rdo com o artigo

35, item I, da Lei nO B.112, de ;LI .d~~, ,ge;zembro.,.de- 1990, -LUIS

AN'J!ÔNIO BARBOSA BERTOLlNO, ocupant~ de ',cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo ~,J' atribuição . Agente de

Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto nO. 3.731, da função

comissionada de Chefe da Seção de Policiamento dos Anexos 11 e

III, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara,dos Deputados, . que

exercia na Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria

Geral, a partir de OS de junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS" em 26 de junho de 2000.

~MI BEL TEMER
P ~idente



34542 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atríbuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, O~

SOARES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Segurança Legislativa,

Padrão 30, ponto nO 3.697, da função comissionada de Chefe da

Seção de Policiamento do Anexo IV, FC-'OS, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação de

Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a partir de 05 de

junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em. 26 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE
,..

DA CAMARA DOS

DEPUTAD9S, no uso das atribuições que lhe confere o.
artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acqrdo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO
_. ..

NERY DE OLXVEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Médico, Padrão 38, ponto nO

5.999, da função comissionada de Che-fe do Serviço Social,

FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que

exercia no Departamento Médico, a partir de 31 de maio do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~1mho de 2000.

, ,..
MI BEL TEMER

P esidente



34544 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

A

10 PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTAO.OS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I" alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PEDRO

ADGOSTO GOMES RORXZ, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Técnico Legislativo atribuição Agente de Serviços

Legislativos, Padrão 30, ponto nO 3856, da função comissionada

de Chefe da Seção de Obras, FC-DS, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos' 'Deputad0s,' que exercia na Coordenação de

Arquitetura e Engenharia, do Departamento Técnico, a partir de

OS de junho do corrente ano.

"CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~1.Ulhe de 2000.

~L 1\

pr~idente



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34545

A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembrp de 1990,

ROBERTO MORB:ERA DA COSTA, ocupante de cargo d~ Categoria
I

Funcional de Analista Legislativo - atribuição Engenheiro,

Padrão 45, ponto nO 3876, da fúnçâo comissionada de Chefe da

Seção de Fiscalização e Controle, FC-05, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação de

Arquitetura e Engenharia, do Departamento Técnico, a partir de

05 de junho do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em ·afi de junh.e de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 11, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei n° 8.112, de 11 'de dezembro de 1990,

ULXSSES ~RANDA FRAN~, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Agente de

Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto n° 3.404, da função

comissionada de Chefe da Seção de Serviços Especiais, FC-OS,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a

partir de 05 de junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~1UlhG de 2000.

~ .. ~ TmIBR

~~dente
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,..
O PRESXDENTB DA C»m.RA DOS

DEPUTADOS' , no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1~, item l, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

aBSOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35', item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

~.R%ANO SOUZA JÚNIOR, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Agente de

Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto nO 3.696, da função

comissionada de Assistente Técnico, FC-06, do Quadro de

P~ssoal 'da Câmqra dos Deputados, que exercia na Coordenação de

Segu17ança Legislativa, da Diretoria-Geral, a partir de 05 de

junho do corrente ano.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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A

.0 PRESIDENTE .DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, a,~inea "a", .do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e O' artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da LÊü nO 8.112, citada, ANTÔNio LOPES BARBOSA para

exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, da

Coordenação 'de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, 'o. cargo de Assessor Técnico Adj unto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

1° do Ato da Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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o

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDENTE DA

Terça-feira 27 34549

...
CAMARA DOS

DEPUTADOS I' no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da MesaJno 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE
J4 t ,{ 'f, • " • ~ -!" ~

nomear, na forma do'artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, CELSO MOREIRA DOS SANTOS para

exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urbano é Interior, da

Coordenação de Comissões Permanentes,' do' Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000~

-cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junUQ de 2000.

~u:: TEMER
"·~~dente
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o PRESIDENTE
A

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 19°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ CLOD~RO N. ROSS~O para

exercer, na Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Controle, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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no uso das atribuições que lhe confere o

o

DEPUTADOS,

PRESIDENTE
~

DA CAMARA DOS

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na fonna do artigo 9°, item

II, da Lei nO 8.112, citada, LEONARDO ARAGÃO CRAVEIRO para

exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, err. 26 de junho de 2000.

~
~

la BEL TEMBR
P esidente
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""O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1° r item I, alínea "ali, do Ato da Mesa nO 205,' -de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de l~~O,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, MARCOS CÉSAR DE FARIAS

MOGNÁTTI para exercer, na Co~issão de Fiscalização Financeira

e Controle, na Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto

B, CNE-IO, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de

2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.

~\
MIe L '.rEMER'

Pre idente
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o
DEPUTADOS,

A

PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atxibuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205,' de 28 de

junho de 1990, e 'o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de,
dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei n° 8.112, citada, MaRCO AURÉLIO DE OLrvElRA GALviO

para exercer, no Gab~nete do Presidente, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa,no

05, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPU1ADOS, em 26 de junho de 2000.
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o PRESIDDU DA .CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr:ibuições que ,lhe confere:, o
. :. :

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato d~ Mesa ,no 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11. de

dezembro de 1990,

RESOLVE npmear, : +la fo~a do artigo 9°,

item II, da Lei nO, 8.13.2, c?-taçia, MARCOS ~EREIRA DOS SANTOS
, '

para exercer, no Gabinete do ·L~der d,o Partido da ,.Frent;~

Liberal, o cargo de Assi,stente Técpico, de Gabinete Adjunto C"

CNE-13, do Quadro de Pessoal da. Câmara dos Deputados, criado
'. <. .

pelo artigo 2° do Ato da Mesa na ,O~, de 24 qe fevereiro de

1999.

cÂMARA nos .DEPUT~,OS, em ~~ de junno

~:L TEMJm
~~~idente .

de ?OO.O.

I
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DEPUTADOS,

ó ....
PRBSIDRNft: DA CAMARA DOS

no uso das atribuições qUê lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na fonna do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, MaR%A DO SOCORRO coRRiA DB

ANDRÀDJ: SÁ para exercer, no Gâbinete do Líder do Partido da

Frente Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete

Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato da Mesa nO 15,

de -26 de maio de 198'7, combinado com o parágrafo único do

artigo l° do At,o da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~unll.o

~~TEMER
~~dente

de 2000.
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DEPUTADOS,

o PRESIDEN'lB DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o ~rtigo 6° da Lei nO' B.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem

11, da Lei nO 8.112, citada, PA~CI& ALVES para exercer, na

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, da Coordenação

de Comissões Per.manentes, do Departamento de Comissões, o

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO

37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.

~~""t-e-.-~
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o pREsíDENTE~ DA~ DOS

DEP~ADOS , no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, ite~ I" a~íne.a. "Çl.", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

j-u-n-ho de 1.99.0, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESO~~ ':' .. nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO. 8y l12,. citada, .~aaRO PEREIRA DA SILVA para

exercer, no Gabinete. do. ,Líder do' Partido do Movimento

Democrático Brasileiro, "o .cargo de Assistente Técnico· de

Gabinete Adjunto·!:), CNE-..,t5.,. do- Quadro. de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato da Mes·a nO 02, de 24

de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA ,CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

j~nho' de 199Q, e o ,artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro àe 1990,

. RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem

lI, da Lei nO 8.112, citada, ~R SILVA ~TINS para

exerçer,. na ~omissão de Fiscalização Financeira e Controle, da
" .

Coorqenação de. Comissões Per.manen~es, do Depa~tamento de
" .

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal .'da C~mara dos Deputados, criado pelo artigo

1° dO Ato dq.Mesa· nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA. DOS

no uso das atribuições que lhe confere '0

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da-Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11· de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma· do artigo 9°, item

II, da Lei nO 8.112, citada, WILBER COlU\BA DA SILVA para

exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Int~rior, da
, . .."

Coordenação de Comissões Permanentes,· do ·Departamento .de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico' Adjunto D, CNE:-14;. do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000-

cÂMARA DOS DEPUTADOS, I e~ 26 de junho

~
". .

MI DL 'IEMIR
P 'dente

de 2000 ... ,-
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~O

DEPUTADOS,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS! Junho de 2000

"'"PRE8:tDBN'rE - I·DA·, rCAlGRA DOS, '. . ' - ,. ;.'

np uso das atribuiçõ?~ que· lhe . confere o

artigo) o, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE . des,ignar por. acesso, n? forma do

~rtigo 13 da Resolução nO 21, de 1992, AGENO~ FERNANDES

CA~, ocupante de ca~g? da Categoria Fuhcional de

Técnico Legislativo atribuição Agente de Segurança
• J..

Legislativa, Padrã9 30, ponto, nO 3.689, para exercer, a partir

de 05 de junho do corrente anq, na Coorden~ção de Segurança

Legislativa, da ~iretoria-Geral, .a função comissionada de

Chefe da Seção de Policiam~nto do Anexo IV, FC-OS, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, ,criada pe1p Ato da Mesa nO
• .1 't '

34, de 13 de março de 1996.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,em 26 de junho de 2000.

~~2L\m:a
-~;~tdente
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A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na 'forma do
,

artigo 13 da Resolução nO 21, de 1992, ANNA DILA MOREIRA

RIBEIRO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição' Médico', Padrão 38, ponto nO 6.065,

para exercer, a partir de 05 de junho do corrente ano, na

Coordenação de Radio-Imagem, do Departamento Médico, a função

comissionada de Chefe da Seção de Radiologia, FC-05, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 10 do

Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de j~~o de 2000.

~TBMD
~~dente



34562 Terça-feira 27 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

o PRBSIDER'R DA
..-.

CAMARA' DOS

DEP~ADOS , no uso das atribuiçõ~s que lhe confere o artigo

1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de' 28 de junho' de

1990,

~SOL~ designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, CARLOS ROBZR~ DA

FONSECA B SIL~, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo - atribuição Assiste~te Administrativo, Padrão

30, ponto n° 4.493, para exercer, a partir de OS de junho do

corrente ano, na Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, a função comissionada de Assistente Técnico,

FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo

Ato da Mesa nO 34, de 13 de março de 1996.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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..0 P~SID~N-n: .,DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuicões que lhe confere o artigo

10, item I, alínea "a", do Ato qa Mesa nO 20~, de 28 de junho de

1990,

'RESOLVE desiqnar por acesso,. na fo.rma do artigo

13 da Resoluç~o ,n° 21" de 4 de novembro de 1992, CARLITO COUTINHO

BRITO, ocupante de cargo da 'Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agent;e .de..Segurança Legislativa, Padrão

30, ponto n° 4. 063, par:~ exerçer, a partir de 05 de junho do

corrente ano, na Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, a função co~ission~~a de Chefe da Seção de Armas e
. . ' ,

Equipamentos, FC-DS, do Q~adro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criada pelo artigo 1° do Ato da.Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTÀDÓS, em 26 de j~nho de 2000.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

10, item I, alínea "ali, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por' ace'sso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, DIVINO JAIR DE

AQUINO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Segurança Legislativa, Padrão

30, ponto nO 2.069, para exercer, a partir de 05 de junho do, '

corrente ano, na Coordenação de Seguran.ça. Legislativa, da

Diretoria-Geral, a função comissionada de Chefe da Seção de

Policiamento e Vigilância de Áreas Externas, FC-05, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo lOdo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 dá junho de 2000.



Jurihõ 'dé 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34565

o PRESIDENTE DA
...

CAMARA DOS

DEPUTADOS, n.o uso das atribuições que lhe confere o artigo

1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

FrESOL~ designar por aceSSQ, na forma 'do artigo

13 da Resolução nO 21, àe 4 de novembro de 1992, ELIANE SCBERRER

BUMBIElUS, ocupante de cargo· da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Médico, Padrão 38, ponto nO 6.007, para

exercer, a partir de OS de junho do corrente ano, na Coordenação de

Radio-Imagem, do Departamento. Médico, a função comissionada de

Chefe da Seção de Ecografia, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37~ de 30 de

maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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no uso das atribuições que lhe confere o artigo

o
DEPUTADOS,

PRESXDENTE DA DOS

l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

IUCSOL~ designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resoluçao n° 21, de 4 de novembro de 1992, FERNANDO LUÍS

BRX~ DA SXL~, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45,

ponto nO 4.057, para exercer, a partir de 31 de maio do corrente

ano, no Centro de Informática, a funçao comissionada de

Coordenador, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junh~

~
C L TEMER

Pre idente

de 2000.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEP~TADOS, no uso da~ atribuições que lhe confere o artigo

1°, item I, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992, FERNANDO LUÍS

BRI~ DA SXL~, ocupante ~~ cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45,

ponto nO 4.057, para exercer, a partir de 31 de maio do corrente

ano, no Centro de Informática, a função comissionada de

Coordenador, PC-O?, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junJ;l~

~MIe L TEMER
Pre idente

de 2000.
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.....
O PRES:IDENTE DA CAIm.RA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 1992, GISELE SAMPAIO

FERNANDES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Médico, Padrão 38, ponto nO

6.030, para exercer, a partir de 31 de maio do corrente ano,

na Coordenação de Emergências Médicas, do Departamento Médico,

a função comissionada de Chefe da Seção de Rotinas

Diagn6sticas e Terapêuticas, FC-OS, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criada pelo artigo la do Ato da Mesa nO

37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA
...

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, IZAQUIEL DIAS DA

SIL~, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislativos/Serviços

Paramédicos, Padrão 24, ponto n° 6.104, para exe~cer, a partir de

OS de junho do corrente ano, na Coordenação de Laboratório de

Análises Clínicas, do Departamento Médico, a função comissionada de

Chefe da Seção de Bioquímica e Hormônios, FC-05, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo lOdo Ato da

Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.

~LTEME
prtidente
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o

DIÁRIO DA cAMARA DOS DEPUTADOS

PJmSIDENTB 'DA

Junho de 2000

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe 9Ó,n.'t'~:j:~ o' artigo

10, item l, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de,. ~8 de junho de

1990,

RESOLVE designar por acesso; :.na forma do artigo

13, da Resolução _n'o 21'; de 4 de novembro de, 1992, clB»:lf.BRSON MUOSA

~~, ocupante de -cargo da 'Categor~a Funcional" de Técnico

Legislati:vo - atribu~ç~o Agente deSeglÍz:~nça Legislativa,', Padrão'

30, ponto nO 3.721, para exercer, a - 'partir 'de 05, de', junho', do
_ ~ • J '" ~ • &.. • .... ,

corrente ano, na C09rdenação de' Segu;ri=lnça ~ Legis,lativa, da
.. , " 'J

Diretoria-Geral, a função comissionada de Chefe, da-.' ,Seção, -de

Policiamento do Plenário e Galerias, FC-05, do Qu~dro de Pessoal 'da

Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO :3~', 'de 1,3, de m~rço

de 1996.

d\MARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000 ..
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'o PRESIDENTE . DA DOS

DEPUTADOS,,: no 'uso da,s atribuições que lhe confere' o artigo. .

1°, item I, álinea lia", do Ato da Mesa nO 205', de 28 de junho de

1990,

iUESOL~ designar por acesso, na forma do artigo

13 da' Reso'lu'çio nO 21, de 4 de novembro de 1992, JESOS· BAZiL:IO

~IXEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo' ~ atribuição Agente de Segurança Legislativa, Padrão

30, ponto nO 2.011, para, exercer, a parti'r de 05 de junho do

corrente ano, na Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, a função comissionada de Chefe da Seção de

Policiamento e Vigilância Noturna, FC-·OS, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 3~,

de 30 de maio de 2000 .

.çAMARA DQS DEPUTADOS, em 26 de.' ~1Ulho de 2000.
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~

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por "acesso,'''-na fonna do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 1992, JOSÉ AUGUSTO FERNANDES

DE ARAÚJO, ocupante de cargo da Categoria 'Funcional de. .
Analista Legislativo atribuição Farmacêutico, Padrão 38,

ponto n° 6.189,' para exercer, a partir de 05 de junho do

corrente ano, na Coordenação de Laboratório de Análises

Clinicas, do Departamento Médico, a função comissionada de

Chefe da Seção de Hematologia e Imunologia, FC-05, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1° do

Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ;junho de 2OOO•

CBEL R
residente
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no uso das atribuições que lhe confere o artigo

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA CÂMARA ,DOS

10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de

199Q_I

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, LUIS ANTÔNIO

BARBOSA BERTOLINO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo - atribuição Agente de Segurança Legislativa,

Padrão 3D, ponto n° 3.731, para exercer, a partir de OS de junho do

corrente ano, na Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, a função comissionada de Chefe da Seção de

Policiamento das Comissões, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de

maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do
,

artigo 13 da Resolução na 21, de 04 de novembro de 1992, LUIZ

CLÁUDIO PBREJ:RA ALVES, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Agente de

Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto na 3.392, para

exercer, a partir de 05 de junho do corrente ano, na

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a

função comissionada de Chefe da Seção de Serviços Especiais,

FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformada pelo artigo 3 0 do Ato da Mesa nO 15, de 26 de

maio de 1987, combinado com o artigo 5S da Resolução na 21, de

04 de novembro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de J'Unp~ ~~ 20:00.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo
I

'13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992, LUIZ EFIGÊNIO DOS

SANTOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Segurança Legislativa, ~adrão

30, ponto nO 2.085, para exercer, a partir de 05 de junho do

corrente ano, na Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, a função comissionada de Chefe da Seção de

Policiamento do Anexo l, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de

maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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no uso das atribuições que lhe confere o artigo

o

DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA DOS

10, item I, alinea "a1l
, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

FU!SOL~ designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992, OSMAR SOARES,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 

atribuição Agente de Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto n°

3.697, para exercer, a partir de OS de junho do corrente ano, na

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a função

comissionada de Chefe da Seção de Atividades Operacionais, FC-05,

do Quadro de· Pessoal da Câmara do~ Deputados, criada pelo artigo 1°

do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, PAULO NERY DE

OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Médico, Padrão 38, pon'to n° 5.999, para

exercer, a partir de 31 de maio do corrente ano, na Coordenação de

Emergências Médicas, ào Departamento Médico, a função comissionada

de Diretor, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformada pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de

2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~unho

~ TEMER
Presidente

de 2000.
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o

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDENTE·· DA

Junho de 2000

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

~SOL~ designar por acesso,' na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novemPr~ de 1992, PBDao AUGUSTO

GamS 1\ORl:Z, ocupante de cargo d~ Categoria Funci;on~l'-de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legis1ativos, Padrão

3à, ponto n° 3.856, para exercer, a partir de 05 de junho do

corrente ano, na Coordenaçao de Arquitetura e Engenharia, .do

Departamento Técnico, a função comissionada de Chefe de Serviço,

FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo

artigo 1° do Ato da Mesa nO 31, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de) ~~o· de 2000.
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PRBSIDBBTlL DA· DOS

DEPUTADOS t. no uso das atribuições que lhe confere, o artigo

1°, item I,. alí.nea "ali, do Ato da Mesa',n o 20S~ de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por ac~sso,' na forma do artigo

13 da Re~olução nO 21, de 4 de novembro de 1992, ROBERTO MOREIRA DA

CO~~, ocupa~te de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo ~ atribuição Engenheiro, PadFão 45, ponto n° 3876, para

exercer, a partir de 05 de junho do corrente ano, na Coordenação de
_ , • l • I • ~

Arqúit;etur~ .. 'e,., Engenharia, do. Departamento ,Técnico, a função

comissionada· de Chefe ,de Serviço, FC-D6, do Quadro de Pessoal da

Câmara. 'dos Deputados., criada pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO 37,

de 30 de maio de 2000 .

.cÂMARA, .pOS: DEPUTADOS, e~ 26 de j1lnn~ de .2000,
, "
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o PRESIDENTE DA
...

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

ltESOL~ designar por acesso, na forme do artigo

13 da Resolução n~ 21, de 4 de novembro de 1992, SÉRGIO LUIZ ROSA,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 

atribuição Assistente Administrativo, Padrão 29, ponto nO 5.410,

para exercer, a partir de 05 de junho do corrente an~, na
.I

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a função

comissionada de Chefe da Seção Administrativa, FC-05, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada pelo artigo 3° do Ato

da Mesa nO 15, 26 de maio de 1987, combinado com o artigo n055 da

Resolução n° 21, de 04 de novembro de 1992.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho

~~
MJ: L 'l'EMER

Pr idente

de 2000.



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34581

.....
O PRES:I:DENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a ", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 1992, SUELY MOREIRA DO

~CXMBNTO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo atribuição ~gente de Serviços

Legislativos! Serviços Paramédicos, Padrão 24, ponto nO 6.067,

para exercer, a partir de 05 de junho do corrente ano, na

Coordenação de Emergências Médicas, do Departamento Médico, a

função comissionada de Chefe da Seção de Apoio ~écnico, FC-05,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo

artigo 10 do Ato da Mesa nO 37, de 3C de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de j1!JJlhe de 2 OOO•
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...
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 1992, TEREZINBA WRUBLESKI,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Assistente Social, Padrão 45, ponto

n° 4.048, para exercer, a partir de 05 de junho do corrente

ano, no Departamento Médico, a função comissionada de Chefe da

Seção de Assistência Social, FC-OS, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, transformada PEÜO artigo lOdo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

10, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992, ULISSES MIRANDA

FRANÇA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Seg Jrança Legislativa, Padrão

30, ponto nO 3.404, para exercer, a partir de 05 de junho do

corrente ano, na Coordenação de S·egurança Legislativa, da

Diretor~a-Geral, a função comissionada de Chefe do Serviço de

Polícia !..egislativa e Atividades Espec:Lais, FC-ü6, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo lOdo Ato da

Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo

1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de

1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, VALERLANO SOUZA

JÚNIOR, ocupante de cargo da Categ01~ia Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Segurança Legislativa, Padrão

30, ponto nO 3.696, para exercer, a partir de 05 de junho do

corrente ano, na Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, a função comissionada de Chefe do Serviço de

Policiamento e Operações, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de

maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~unho

~L TEMER'
·-p~~idente

de 2000.
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o PRESl:DENTE DA CÂ:MARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992,

WALBER JOSÉ SALAZAR DE FARXAS, ocupan"te de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Agente de

Segurança Legislativa, Padrão J30, ponto nO 3.426, para

exercer, a partir de OS de junho do corrente ano, na

Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, a

função comissionada de Chefe da Seção de Policiamento dos

Anexos 11 e IIr, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO 34, de 13 de março de

1996.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho de 2000.
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,..
O PRZSI:DENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item' I, alinea "a", do 'Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

designar ANDREA MARZA CARNEIRO

SOINO LOPES, ocu:p'ânte dé çargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo ~ ~t~ibuição ,Técnica Legislativa, Padrão

45, ponto nO 3.195/,1 a substituta, do Chefe de Gabinete,

FC-08, no Gabinete 'do Lider do Partido Democrático

Trabalhista, do,Quadro de· Pe~soai dà Câmara dos Deputados, em

seus impedimentos, ,no j~~'riodo de 03 a 31 de julho do corrente

ano.

cÂMARA DOS 'DEPUTADOS, em 26 de junho

'Q L R
~~~idente

de 2000.
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no uso das atribuições que lhe confere o

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
,..

CAMARA DOS

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho çie 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n°

8.112, de 11 de dezembro ~e 1990,

RESOLVE designar GENILDA SOARES CORTEZ

COSENDEY, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Taguigrafo Legislativo, Padrão 45,

ponto nO 4.443, 1 a substituta do ChE!fe da Seção de Controle

dos Registros em Comissão, FC-OS, na Coordenação de Registro,

do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 07 de junho do corrente

ano.

CÂMARA DOS. DEPUTADOS, em 26 de .' juhho

~R
-p\§idente

2000.
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no uso das atribuições que lhe confere o

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE ""DA CAMARA DOS

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar GXLMlL DE FÁ'rna ARAÚJO,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnico em Material e Patrimônio,
Padrão 45, ponto nO 5.118, la substituta do Chefe de
Secretaria de Vice-Líderes, FC-06, do Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 16 de junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de junho 2000.



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34589

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO E A

IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Ata da 81!! Reunião, realizada em 2 de março
de 2000

Aos dois dias do mês de março de dois mil, às
treze horas e doze minutos, na Assembléia Legislati
va do Paraná, em Curitiba, reuniu-se, ordinariamente,
sob a presidência do Deputado Magno Malta, a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investi
gar o avanço e a impunidade do narcotráfico. Compa
receram os Deputados Antônio Carlos Biscaia, Celso
Russomano, Eber Silva, Laura Carneiro, Uno Rossi,
Magno Malta, Moroni Torgan, Pompeo de Mattos,
Robson Tuma e Wanderley Martins, titulares; Padre
Roque, suplente, designados para as diligências em
Curitiba, e Wellington Dias, não-membro. O Senhor
Presidente, Deputado Magno Malta, declarou abertos
os trabalhos e, a seguir, leu integralmente os manda
dos de prisão temporária dos Senhores Mauro Canu
to Castilho e Souza Machado, Marco Antônio Germa
no e João Ricardo Képes Noronha, assinados pelo
Juiz de Direito Substituto da Central de Inquéritos da
Comarca de Curitiba-PR, Doutor Robério Etzel.
ORDEM DO DIA - Tomada de depoimento dos Se
nhores Hugo Ramos de Oliveira, Elisiário Rodrigues
da Silva, Codinome João, Rodrigo Luiz de Carvalho,
Ipeguaray Santos, Pastor Edson Praczick, Gerson
Alves Machado, Braz Vaz de Moura, Almiro Deni
Schmidt e Cândido Manuel Martins de Oliveira. Cada
testemunha prestou o compromisso na forma da lei e
fez seu depoimento. Foram inquiridos pelos Deputa
dos Magno Malta, Moroni Torgan, Padre Roque, Lau
ra Carneiro, Pompeo de Mattos, Uno Rossi, Antonio
Carlos Biscaia, Robson Tuma, Eber Silva, Celso Rus
somano e Wanderley Martins. Foram aprovados os
seguintes requerimentos: 1) Do Deputado An!ônio
Carlos Biscaia e outros, requerendo a convocaçao do
Secretário de Segurança Pública do Paraná, Cândido
Manuel Martins de Oliveira; 2) Do Deputado Moroni
Torgan e outros, convocando Hugo Ramos de Oliveira
para depor; 3) Da Deputada Laura Carneiro e outros,
requerendo a oitiva de Ipeguaray Santos; 4) Do Depu
tado Celso Russomano, requerendo a oitiva do Vladi
mir Pícoli; 5) Do Deputado Celso Russomano, reque
rendo a inclusão do Senhor Wladimir Pícoli e sua fa
mília no Programa Nacional de Proteção à Testemu
nha; 6) Do Deputado Celso Russomano, requerendo
a inclusão do Senhor Rodrigues Luiz de Carvalho no

Programa Nacional de Proteção à Testemunha; 7) Do
Deputado Padre Roque, convocando o Major Wladi
mir Copetti Neves e Odáricio Quirino Ribeiro Neto
para deporem nesta Comissão; 8) Do Deputado Wan
derley Martins, solicitando a inclusão de Mauro Canu
to Castilo de Souza Machado, Marco Antônio Germa
no e João Ricardo Képes Noronha no Sistema Nacio
nal de Procurados da Polícia Federal; 9) Do Deputa
do Moroni Torgan, requerendo a designação de equi
pes para captura e busca imediata dos Senhores Ma
uro Canuto Castilho de Souza Machado, Marco Antô
nio Germano e João Ricardo Képes Noronha. A reu
nião de audiência pública foi suspensa às 16h20 e re
aberta em reservada às 16h28 para ouvir o Major
Waldir Copetti Neves e Odarício Quirino Ribeiro Neto,
que prestou o compromisso na forma da lei e fez seu
depoimento. Foram inquiridos pelos Deputados Mag
no Malta, Padre Roque, Laura Carneiro, Celso Rus
somano e Wanderley Martins. O Senhor Presidente
designou a subcomissão do Rio de Janeiro, Deputa
dos Laura Carneiro, Wanderley Martins, e o
Sub-Relator de São Paulo, Celso Russomano, para
ouvir em caráter reservado Odarício Quirino Ribeiro.
Foi feita acareação entre Elisiário Rodrigues da Silva
e o Senhor de Codinome João. A reunião foi suspen
sa durante o depoimento da testemunha Elisiário Ro
drigues da Silva devido a denúncia da possível exis
tência de bomba no recinto. O plenário foi evacuado
para varredura do recinto. O Deputado Eber da Silv~

registrou os elogios do Presidente dos Estados Uni
dos, Bill Clinton, no jornal Folha de S.Paulo sobre a
atuação da CPI do Narcotráfico do Brasil. No decorrer
da reunião assumiram a presidência dos trabalhos os
Deputados Celso Russomano, Laura Carneiro, Antô
nio Carlos Biscaia e Uno Rossi. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a todos e en
cerrou a reunião, às duas horas e cinqüenta e três mi
nutos do dia três de março de dois mil. A reunião foi
gravada, e as notas taquigr4ficas, após decodifica
das, serão publicadas, juntarrente com esta ata, no
Diário da Câmara dos Deputados. E, para constar,
eu, Regina Maria Veiga Brandão, Secretária da reu:
nião, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, sera
assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Declaro, em nome de Deus, ,abertos os trabalhos da
Comissão de Inquérito destinada a investigar o avan
ço e a impunidade do narcotráfico. Requerimento:
"Requeiro, nos termos regimentais, a convocação do
Sr. Hugo Ramos de Oliveira, na condição de testemu
nha, a comparecer a esta Comissão, em 2 de março,
13 horas, Curitiba, 2 de fevereiro de 2000. Deputado
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Federal Moroni Torgan, Laura Carneiro, Antonio Car- pes das delegacias de capturas, da Corregedoria, da
los Biscaia, Eber Silva, Robson Tuma, Pompeo de Polícia Federal para buscar e trazer ainda hoje estes
Mattos, Wanderley Martins, Lino RossL" Em discus- procurados. Quer dizer, são pessoas que foram am-
são. (Pausa.) Votação. Os favoráveis permaneçam piamente denunciadas aqui, têm o mandado de pri-
como estão. (Pausa.) Aprovado. Quero comunicar às são. E eu quero aqui mais uma vez enaltecer o traba-
autoridades policiais do Estado do Paraná: "Poder Ju- lho dos bons policiais, da CPI, da Comissão Especial,
diciário, Juízo de Direito da Central de Inquéritos - do Ministério Público e do Juiz que decretou a prisão.
Comarca de Curitiba. Mandado de Prisão. Réu/lndi- Esse é um trabalho longo, árduo e essas pessoas eu
ciado/lnvestigado: Mauro Canuto Castilho de Souza considero para o setor de segurança pública uma
Machado. Decreta sua prisão temporária por 30 dias. questão de honra trazer o quanto antes preso essas
Manda ao Oficial de Justiça sob sua jurisdição ou a pessoas. Eu não posso considerar de outra forma.
quem for apresentado que, em cumprimento e na for- Quer dizer, então, que se cumpra a partir de agora e
ma da lei, prenda e recolha ao ergástulo público o réu se ele, como não... Nós até aguardamos que eles se
abaixo qualificado por ter sido decretada sua prisão apresentassem. Como não quiseram se apresentar, a
temporária pelo razão de 30 dias. Rogério Etzel, Juiz partir de agora todos os meios de captura que exis-
de Direito Substituto." Esse rapaz foi convocado a tem na Polícia Federal e em todas as outras polícias
comparecer à CPI, por dois dias, e desapareceu. Que deve ser utilizados e eles oficialmente declarados fo-
faça cumprir, que seja declarado foragido. "Poder Ju- ragidos da justiça.
diciário, Juízo de Direito da Central de Inquéritos, Co- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
marca de Curitiba. Mandado de Prisão. Réu/lndicia- - Eu gostaria de que... Dr. Otávio Francisco e o Supe-
do/Investigado: Marl,;o Antonio Germano. Manda ao rintendente da Polícia Federal, para que o delegado...
Oficial de Justiça sob sua jurisdição ou a quem for Tem uma para ficar conosco. O~rigadO' doutor.
apresentado que, em cumprimento e na forma da lei, O SR. DEPUTADO MOR NI TORGAN - Só in-
pren.d.a e recolha a~ ergástulo público o. r~u abaixo formando aos doutores - peço tenção um minuto _
q~~hflcado, po~ ter Sido de~retada sua pnsao temp?- que imediatamente sejam feitas as equipes de busca
rano pel~ raza? ?e 30 d~as. 9umpra-se. R~~eno "Eara a captura imediata. E eu faço um requerimento,
Etzel, JUlZ~ de Direito Substituto. Esse moço fOI,con- Sr. Presidente, um requerimento ao Plenário da CPI
voc.ado, nao c~mpareceu, por 48 horas, declara~o, f?- para que assim que capturados eles sejam imediata-
ragldo. Gostana de convoc~r. o d.e~egado da PoliCia mente trazidos à CPI. Eu gostaria de colocar em vota-
Federal, o corregedor da PoliCia CIvil para receber es- ção, Sr. Presidente, esse requerimento para que as
ses mandados. autoridades policiais já saibam que assim que haja a

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - captura sejam trazidos à presença da CPI.
Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Sr. Relator, se nós não estivermos mais aqui, que eles
- Questão de ordem, Deputado Wanderley Martins. sejam conduzidos a Brasília e que seja teor do reque-

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - rimento.
Eu gostaria de aproveitar e requerer neste instante à O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Mesa a inclusão dos dois nominados no SINPI- Sis- - Em discussão o requerimento do Deputado Moroni
tema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Torgan. Em votação. Os favoráveis continuem como
Federal- já que eles estão sendo considerados fora- estão. (Pausa.) Aprovado. Convocado foi para esta
gidos, para evitar que eles saiam pelas nossas fronte- manhã o Sr. Delegado de Polícia João Ricardo Kepes
iras e seja, dessa forma, decretada sua busca nacio- de Noronha para depor. Seus advogados protocola-
nal pela Polícia Federal. ram aqui a sua justificativa para não comparecer a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) esta Comis_são. Gostaria de ~izer ~ue ~ Sr. Ricardo
_ Atendido o requerimento de V.Exa. Noronha nao tem,foro especial, nao diz onde ne":!

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Sr. q.uan~o vai depor. E cidadão ~omu_m, não... (Pausa.) ,E
. cldadao comum, e como cldadao comum deveria

Presidente. comparecer a esta Comissão. Em não comparecen-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) do, esta CPI tomará as providências, como deve to-

- Deputado MoronL mar no caso de qualquer cidadão. E o mais: ele é ser-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu vidor público, é obrigado a comparecer por ser... Ele

_ acredito que deva ser imediatamente designada equi- alega motivos de saúde para não comparecer, mas
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não alega, não apresenta documento médico. Aliás, tolerada. Os argumentos... Eu, eu não..., eu não..., eu
isso não nos assusta, porque é uma prática comum já fiquei estupefato ao ver que saiu pra viajar! Que res-
daqueles que se recusam a comparecer. peito essa pessoa tem, que era o chefe da Polícia Ci-

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Pela ordem, vil desse Estado, com o povo paranaense? Que res-
Sr. Presidente. peito essa pessoa tem? Felizmente, deixou de ser o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) chefe da ~olícia Civi.1 deste Estado. Mas ontem o cor-
_ Questão de ordem, Deputado, o senhor tem dois mi- regedor disse pra mim que ele estava cont~tado, que
nutos. compareceria, que estava tudo certo. E ai hoje me

O SR. DEPUTADO EBER SILVA _ Sr. Presiden- ap~rece ~ ~d~Ogado, com o ofício, dizendo que ele
te, eu quero agradecer o acatar por V.Exa. da minha saIu pra vIajar.
solicitação, saudá-lo e ao eminente, eminente Relator O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Estando
e os colegas Parlamentares e legislativos do Paraná e doente.
dizer que justamente no dia em que o jornal a Folha O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Será
de S.Paulo traz numa de suas pá.9inas uma palavra que a questão de bonra..., será quaa.-.questão_de.au-
de reconhecimento elogioso do Presidente Bill Clin- xiliar sua instituição, será que a questão de prestar as
ton sobre a atuação da CPI do Narcotráfico no Brasil, declarações e explicar ao povo paranaense...? Não é
nós conv~ve~os com uma página denegridora,. como à CPI, não, é ao povo paranaense, do qual ele era o
a da ausencla do Deputado..., do Delegado Ricardo chefe de Polícia! Não vale nada? Onde está o senso
Noronha. Tratando:se de um se,rvidor público, é. preci- de dignidade e honra desse senhor? É inconcebível
so que a populaçao do Parana entenda que tipO de isso! Inconcebível! Se eu fosse chefe da Polícia Civil
servidor públi~o é este m~ço~ e. não_entenda, co~su- eu estava procurando esse homem no mundo inteir~
me. Esse .at~ e uma auto-Incr~mlnaçao; esse ato ~ um pra trazê-lo em tempo hábil aqui. Se eu fosse, estaria
desrespeito a CPI; esse ato nao honra a Secr~tana de procurando o mundo inteiro! Quero aqui dizer que não
Se~ur~nça desse Estado a qual, como servidor, el,e entendo meu repúdio, a ausência dele, e esse é o
esta vinculado; esse ato ofende o Governo do Parana, 'd' Q d' t h t ' d.. . . meu repu la. uero Izer, e en o cer eza que e e
que Jamais esperana ISSO dele, tenho certeza,... t d D t d . d' - f It d 'to os os epu a os, a In Ignaçao, a a a e respel o

O SR. P~ESIDENTE (Deputado Magno Malta) para com um organismo que está tentando coibir o
- V.Exa. tem tnnta segundos. crime organizado e o narcotráfico. Será que esse se-

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - ... e agride a nhortem receio de vir? Ele era o chefe da Polícia Civil,
população do Paraná e a população brasileira. Muito principal responsável por combater o crime organiza-
obrigado, Sr. Presidente. do e narcotráfico aqui, e se recusa a vir aqui na hora

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or- que a CPI está justamente investigando narcotráfico e
dem, Sr. Presidente. crime organizado, com uma alegativa dessas, de que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) saiu pra viajar e que vai voltar a partir de 13 de março!
- Concedo a palavra ao Deputado Robson Tuma, dois Que alegativa fraca! Nem criatividade tem na alegati-
minutos. Em seguida, ... Não, não. Desculpe-me. O vaI Por motivo de saúde, ele vai pra uma clínica, não
Deputado Robson Tuma fala depois do Relator, Depu- sai pra viajar. Por motivo de saúde se interna numa
tado Moroni Torgan. Desculpe-me. clínica, não sai pra viajar, dizendo que estou fora, ou

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. então não tem clínica aqui em Curitiba, não tem hos-
Presidente, me causa muita estranheza não estar pital, não tem nada. Quer dizer, a alegativa... , a alega-
presente o Dr. Ricardo Noronha. Até dois dias atrás tiva é das mais fracas que eu já vi. Eu gostaria até de
era o chefe da Polícia Civil deste Estado. E a informa- mandar um recado: Dr. Ricardo Noronha, não faça
ção que recebemos é que saiu em viagem. Interes- isso com a sua instituição e com o seu nome! Não
sante, porque ele estava convocado oficialmente para faça isso! Não faça isso, porque o povo paranaense
depor. Ontem, às 18h, nós falamos com o corregedor não vai entender isso e não merece isso! O senhor,
da Polícia. O corregedor disse que o notificou que 10 até dois dias atrás, era o chefe da Polícia Civil deste
horas da manhã deveria estar aqui, à disposição da Estado! Era o principal responsável por cuidar das fa-
CPI, e ele sai pra viajar, num momento em várias de- mílias deste Estado e o senhor se... foi embora e não
núncias são feitas contra a pessoa dele, em que a CPI disse uma palavra pra poder pelo menos dizer: o que
gostaria de ouvir a versão dele! Ele se furta a contar a estão assacando contra mim não é verdade ou coisa
sua versão! Isso é uma vergonha que não pode ser parecida. Vai deixar com a CPI e com o povo do seu



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele estava afastado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Vou pedir um esclarecimento, Sr. Presi
dente. Vou pedir um esclarecimento. Pela ordem, de
mitido da onde?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Ah, bom. Então, ele foi. ..

Ele foi exonerado do cargo de delegado-geral. É
isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Exatamente.

O SR. -DEPUTADO -ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Ah, bom, porque demitido da Polícia só...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
mitido da Polícia Civil. Exonerado...
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Estado a versão das pessoas que o difamaram! Era na Secretária de Segurança do Estado do Paraná. O
isso que eu tinha a dizer, Presidente. Secretário manda o Chefe de Polícia e o Chefe de Po-

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MArraS - lícia não obedeceu, porque o policial civil, Delegado
Presidente, pela ordem. Presidente... Ricardo Noronha, não compareceu. Então, há um

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) descumprimento de ordem e uma desmoralização do
_ Deputado Pompeo Deputado Robson Tuma e em Sr. Secretário de Segurança. Ele está desmoralizado
seguida, V. Exª ' 'p~ra~te a opini.ão pública porque o seu Chefe de Polí-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Sr. Presi- ~I~ nao cumpriu. a ordem ~ue ele deu, d~ qual eu fui
dente, peço essa questão de ordem porque ontem, ~ntlmado e a sociedade hOJe toma conhecimento. ~or-
quando houve o problema do tiro, esteve aqui o Se- anto, _com, base nesse documento, ~u quero dizer
cretário de Segurança Pública, e naquele momento que nao s~ ~ Dr. Noron~a des~umprlu.' como o Dr.
eu levantava uma questão de ordem e fazia um apelo Marco Antonio La~ana nao esta cumprl~do a ordem
público a ele, que trouxesse e apresentasse, por ser do s~~ chefe superior e o seu, chefe sup~rlor, o Sr. Se-
seu subordinado, 0- Dr. Ricardo Noronha. Naquele cretarlo de_~~gur~nç_a, est~ desm~rahzado por~ue
momento, ele se gesticulou e disse que seria cumpri- suas ordens nao sao cumpridas. E eu quero aqUi fa-
do o pedido. A imprensa toda estava aqui e tinha mui- zer um apelo...
ta gente aqui que serve como testemunha. No dia de O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
hoje, e está em minhas mãos o ofício que V. Exª já - Trinta segundos, V. Exª..
leu... São de seus advogados dizendo que ele não O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu
compareceria e alega três motivos: viagem, motivos quero fazer um apelo ao Governador do Estado do
de saúde e que a intimação foi exclusivamente pela Paraná, Dr. Jaime Lerner, por quem temos apreço e
imprensa. respeito, porque tem nos respeitado, que, no mínimo,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) a partir desse momento, o Governador demita o Sr.
- V. Exª tem um minuto. Secretário porque ele não tem mais comando sobre a

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi- Polícia Civil do Estado do Paraná. É o que tenho a de-
dente, esta colocação dos advogados não é verdadei- clarar.
ra, porque a intimação ao seu cliente não foi exclusi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
vamente pela imprensa! Mais do que isso, se não - Agradecendo a palavra do Deputado Pompeo, que-
bastasse a intimação escrita mandada pela Comis- ro comunicar aos senhores e também a esta Mesa...
são e se não bastasse o apelo ao Secretário de gabi- O Deputado Rossoni, Líder do Governo na Assem-
nete do Secretário, do qual dei recibo, aqui no saguão. bléia, acaba de me comunicar que, de ordem do Sr.
E me... , e me deu uma carta, cópia de uma carta, me Governador Jaime Lerner, o Sr. Ricardo Noronha está
deu conhecimento de cópia de uma carta que diz o demitido. (Palmas.) (Pausa.) Em continuação à ses-
seguinte: gabinete do Secretário, Curitiba, 1ºde mar- são...
ço de 2000. Sr. Delegado-Geral, determino a V. Exª, V.
Sª que seja adotadas todas as providências, através
dessa chefia, no sentido de fazer comparecer perante
a CPI do Narcotráfico, que se encontra instalada na
Assembléia Legislativa do Estado, todo o policial civil
que for convocado a prestar esclarecimento naquela
Comissão. Atenciosamente, Cândido Martins de Oli
veira, Secretário de Segurança. A correspondência é
endereçada ao ilustríssimo senhor Marco Antônio La
gana, Delegado-Geral de Polícia Civil em exercício
nesta capital. Sr. Presidente, eu fui intimado. A mim foi
dado conhecimento desse documento, obviamente
com o claro intuito do Sr. Secretário de Segurança do
Estado do Paraná lavar as mãos, como quem diz: eu
dei a ordem pro Chefe de Polícia, pro Chefe de Polícia
dar a ordem pra que todos comparecessem. Mas, ao
contrário do efeito pretendido, esta carta tem um ou
tro efeito: tem o efeito de dizer que há um desmando
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ANTONIO CARLOS ter o processo administrativo competente, que eu
acredito que deva começar hoje, já, a portaria desse
processo administrativo. Aí, sim, para excluí-lo do
quadro da Polícia Civil.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Que foi o
pedido que nós fizemos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É. Eu gostaria de convocar o Dr. Hugo Lemos de Oli
veira, Hugo Ramos de Oliveira para essa oitiva. Regi
mentalmente, o mais antigo é o Deputado Robson
Tuma...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or
dem, Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- ...nesta Mesa... Sim, Deputado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Regi
mentalmente, eu, por ser o mais antigo, assumiria a
Presidência. Só que, eu, como cheguei ontem e o De
putado Celso Russomanno já presidiu a sessão de
ontem e já foi indicado Vice-Presidente, pelo PPB, en
tão eu apelo a V. Exª qu~ convoque o Presidente pra
assumir a Presidência na sua ausência, por uma
questão inclusive de justiça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não sei se o Deputado Celso está por perto..., se
está ouvindo... Providencie a assentada do doutor...
Deputado, faça... Cadê a ... , a assessoria fazer a as
sentada. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, eu recebi. .. Pela ordem. Eu recebi a co
municação do Sr. Governador ratificando aquilo que
nós tínhamos falado. Ele tinha afastado temporaria
mente do cargo o Dr. Noronha, agora exonerou defini
tivamente do cargo o Dr. Noronha. E já mandou insta
urar a portaria para o procedimento administrativo,
tanto pra ele quanto pros outros policiais citados aqui
na Comissão. Então, esse é o esclarecimento final,
que vem dentro da legalidade, que deve ser feita. (Pa
usa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Pois é, só um minuto que está sendo feita a
assentada... Já mand,amos... fazer juramento.

Ó SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Pela or
dem, Sr. PresidentE}.

O SR. PRE~IDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Pela ordem o Deputado Padre Roque.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Enquanto
ele está preenchendo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Dois minutos, Padre Roque.
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o SR. DEPUTADO
BISCAIA - Não, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E... , e... , um momento, um momento.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Posso
explicar, Sr. Presidente?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Da Polícia Civil não pode.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputado... , Deputado Biscaia...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
posso. explicar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputado Biscaia, um momento, um momento. De
putado Biscaia, o doutor, o Deputado Rossoni vai,
dentro de uns quinze ou vinte minutos ele nos dá
uma... , uma informação mais precisa... (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, aí não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Isso não compete a nós. Vamos continuar, depois
teremos uma ...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, Sr. Presidente, só pedi um esclareci
mento. Isso não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele vai passar, Deputado Biscaia...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não é possível. Não..., eu só quero..., que
ro também um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Claro, claro.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Se ele é um servidor da Polícia, um dele
gado de carreira, ele não pode ser demitido. Ele foi
exonerado do cargo...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... e afas
tado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- ... definitivamente do cargo. É o que eu entendo tam
bém.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Definitivamente. Pois é, se não fica infor
mação incorreta;sendo veiculada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, Sr. Presidente, deixa..., deixa eu s6 co
municar que ele tinha sido afastado do cargo de Che
fe da Polícia Civil. Logicamente, a exoneração é do
cargo, a exoneração definitiva do cargo de Chefe da
Polícia Civil. Para ser demitido da Polícia Civil tem que
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - ... O docu- os momentos e acho que o que eu tô fazendo é por
mentos, eu gostaria de dizer, neste instante, o seguin- amor ao Brasil.
te, até pra ocupar o tempo vazio pra que não haja O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Muito
tempo vazio. O Sr. Governador do Estado, quando lá bem. Eu queria saber se tinha alguma ação que o jul-
estivemos junto com o Deputado Túlio, se colocou to- gava...
talmente à disposição para atender a essa CPI em O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - E se al-
tudo quanto for necessário. E tenho a seguinte im- guém duvida da minha insanidade, que declare neste
pressão, neste momento: ele está cumprindo'com o mome'nto, que eu me submeto a qualquer exame.
que ele falou. Sua palavra está começando a surtir O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ótimo.
efeito. O Delegado Noronha já foi afastado definitiva- Mas não, não teve nenhum exame que o declarou...
mente, primeiro exonerado, primeiro afastado, ago- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Até hoje
ra... exonerado definitivamente, e eu espero que a Se- não. De vez em quando a minha mulher diz que eu
cretaria da Segurança Pública, a partir de agora, tam- sou meio maluco aí, por mexer numas panela aí...,
bém sofra as mesmas depurações indispensáveis sabe?
para que a Polícia, como um todo, do Estado do Para- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
ná volte a ser a Polrcia que dê segurança e qualidade esse exame todos nós nos submetemos. (Risos.)
de vida ao seu povo. Que havia problemas na Polícia OSR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Ela sabe
todos nós sabíamos; estávamos cansados de saber. que eu ainda tê funcionando.
E toda a Polícia mesmo, ela reconhece. Mas eu acre- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ A mi-
dito que agora começou o novo tempo, e este novo nha também diz que eu estando no meio desse rolo
tempo pode estar começando a partir dos processos todo que eu devo ser meio maluco também. (Risos.)
que se abrem, se instauram contra os policiais indicia- Mas e,U digo...
dos e mencionados aqui nessa CPI. Portanto, para- OSR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu
béns ao Governador. E eu espero que o Sr. Secretário já perdi a namorada por causa disso. Ali é o disfarce
de Segurança Pública também venha a tomar as ati- que ainda tá comigo.
tudes necessárias nesta direção. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí eu

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- digo que legalmente... Não porque..., depois das suas
manno) - Vamos fazer o juramento. Todos de pé, por declarações pode alguém alegar: não, esse não tem a
favor. (Pausa.) Por gentileza, pode começar. perfeita sanidade mental. E eu quero deixar bem claro

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Faço, isso, que não existe nada...
sob a palavra de honra, a promessa de'dizer a verda- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA-O tempo
de do que souber e me for perguntado. vai dizer quem é o louco da história.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Exata-
manno) - Bom, podemos sentar. Dou a palavra ao mente. E eu já soube de muitos que ajudaram em mui-
Relator, Deputado Moroni Torgan. to essa CPI, que mais tarde disse, que diziam anteri-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Sr. ormente: não, isso é doidice e tal. .. Posteriormente,
tudo se confirmou. Então, eu queria fazer essa ressal-

Presidente, Srs. Deputados, posteriormente será va, Sr. Presidente, e dizer ao doutor que, na verdade,
dado tempo de vinte minutos para uma 'exposição do eu gostaria de ouvir mais referente a narcotráfico e
depoente, mas eu gostaria de fazer... O senhor está crime organizado.
em suas perfeitas condições mentais? O SR. PRESIDENTE (Dedutado Celso Russo-

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Até em manno) _ Sr. Relator, eu gostarià de pedir...
estar aqui no plenário, sim. Acha que a partir do mo- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
mento que eu começar a falar, eu tê mais pra insano não houvesse um devaneio...
do que cidadão normal, porque deve ser muito malu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
co o cidadão que, por amor ao Brasil, resolve, enten- manno) _ Eu gostaria de pedir silêncio do... ao Plená-
de, ajudar, contribuir com a Comissão. rio, porque está atrapalhando aqui o depoimento. Por

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o gentileza, o pessoal aí atrás. Obrigado.
senhor tem alguma ação que ojulgue irresponsável? O SR. DEPUTADO MORONI-TORGAN - Bom,

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não. eu, eu gostaria, então, de que o senhor pudesse se
Sou bem são, bem são. Sei que sou. Me testo todos deter neste crime organizado que estamos vendo e



não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então,.
o tempo, Sr. Presidente, posso dar, então, ao depoen
te.

o SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Posso
começar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Pode começar.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu fui
colocado no cenário dos fatos que envolvem essa CPI
meio por acaso. Em 1994, eu fui convidado por um
companheiro meu de faculdade, Antonio Pellizzett, a
compor o escritório dele. No escritório do Antonio Pel
Iizzett transitam, e transitavam na época, o Secretário
de Segurança, policiais que queriam ser promovidos
passavam por lá pra serem nomeados, indicados...
Enfim, era um escritório com muito poder junto às au
toridades, é..., tanto da Polícia Civil como Polícia Mili
tar, porque lá, na época, freqüentava assiduamente o
Delegado-Geral, o Antônio Favete (?). Depois, com a
saída do Secretário do, do Delegado... ex-Delegado
da Polícia Federal, Favete (?), de freqüentar o escritó~

rio, passou a freqüentar pessoas da Polícia Civil do
Paraná, entre elas o Delegado Noronha, como fre
qüentava também o Tolebe (?), o ex-Corregedor de
Justiça... E lá, nas conversas à base de água, eram
decididos os caminhos da... da Polícia no Paraná, que
era nomeado, que era promovido e esse escritório ti
nha uma força política muito grande. Só pra esclare
cer. O escritório PeIIizzett, em 19... , pelos idos de
1980, era o escritório que também compunha QSe:
cretário o atual Secretário de Segurança do Paraná,
o Anta , o... , o Cândido de Oliveira, que tava n~ rua
Dr. Muricy, 650, e pegava o último andar. E essa ami
zade, esse relacionamento do Cândido Martins de
Oliveira com o Pellizzett, que vinha dar as origens 'de
Pato Branco, sempre esteve presente. Eles nunca se
distanciaram. Tanto que, quando o... Cândido Martins
de Oliveira foi leva... elevado à Presidência do Tribu
nal de Contas, sempre (Pausa.)...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Por f~vor, por favor, eu gostaria que a im
prensa... Por gentileza, por gentileza, eu pediria à im
prensa que fizesse a entrevista ali na sala ao lado, por
gentileza. Pois 'lão. Pode continuar.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu fiquei
nesse escritório,por um período de cerca de seis me
ses a um ano, nos idos de 1994. Pelo titular do escritó-
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se tiver realmente, de preferência, fatos que compro- rio, em 19~4, ,me foi determinado que eu fizesse a de
vem as suas alegações. 'fesaperante QJUízo da 1ªVara Criminal de Curitiba de

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Pois um policial chamado Beltort Bittencourt. Eu aceitei a
determinação, mas antes de fazer a defesa pura e
~implesJ:Tlente elJ f~i faze,r algumas investigações: as
razões da. prisão',' cqmo é que tinha ocorrido a pri
são... Narrava um fato, narrava um, digamos, um, um
boletim de ocorrência. Tinha um flagrante, tinha um
policial que figurava como o..., o... encarregado ou o
que presidia o inquérito, enfim, tinha a... as testemu
nhas que, que depuseram, enfim, tinha a história da
prisãO contada. E eu comecei a investigar os bastido
res: Eu fui numa boate chamada Metrô, em frente da
qual foi preso o Bel... o Belfort Bittencourt. Junto a
pessoas, lá de dentro consegui saber que tudo aquilo
era uma montagem, que quem tez a prisão realmente
foi o Delegado Noronha e a equipe dele. E o outro de

'legado assinava como se fosse o au... o autor da pri-
são. Dàr, nessa data, quando me foi determinado a
defesa do: do Bittencourt, eu tivê contato com as tes
temunhas que iriam depor: era ~m despachante, era
'0 gere\'lte da,bQate... E disse a bles: vocês têm rabo
preso com ó Noronha, todos vodês, um como despa
chante do negócio de carros, é, ádulterado, e em boa
te, porque ali é que aconteçe. É o ponto central de Cu
ritiba,' ali ha rua Cabral, Cruz Machado, é onde é o
cenfro do tráfico de drogas de Curitiba, na região cen
trai. E falei pra ele~: você~ vão enfrentar um Juiz e se
vocês mentirem, faltarem com a verdade pra proteger
esse 'ou aquele, policial, eu prometo a vocês, vocês
vão sair presos'de lá. E daí foi designada audiência
de oitivà dessas ,testemunhas. E toda vez que ele
está..':Primei'ro, eles mantiveram tudo, o teor do in
quérito, que aquilo era do mesmo jeito, que ele era
mesmo aquilo e tal, mas, Já pelas tanta, cada vez que
eles 'olhavam pra mim, eu punha as mãos em sinal de
algema. Daí Q primeiro, o tal de Mainardi, disse: Dr.
Juii, eu sinto muito, mas eu não vou continuar com
isso. O que está'no inquérito policial não é nada dis
so. A história é essa, essa, essa, essa. Eu tê com o
rébo preso, eu fui' obrigado a mentir... E contou toda a
história: Quando chegou o Carioca, que era o gerente
da .boate, inesma, história. Ele começou contando
!Jma história, Chegou na metade, olhava pra mim, ele
acabou se 'desmontando... Enfim, narrou que tudo
aquilo erã uma montagem. E eu fui pra fazer a defesa
do Bittencourt perante. o Juízo Criminal da 1ª Vara
Criminal de Curitiba. E, diante dos fatos coletados na
instrução criminal em juízo, não restou outro cami
nho.' O Bittencourt foi, foi excluído da ação penal, foi
arquivado o processo, e, por determinação da Juíza,
deveriam, ou pelo menos se pensou que estariam
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sendo indiciados o Noronha e os outros policiais que se ramifica nas favelas e assim por diante. Daí os se-
faziam parte da equipe dele. a interessante - só nhores me perguntam: qual é o alcance do meu depo-
como ilustração - é que o cartorário é parente de poli- imento em relação ao narcotráfico? Eu acho que não
cial, e o cartorário me disse, chamado Paulo: Hugo, há que se falar em narcotráfico sem se falar no trafi-
você se meteu numa fria. Você não deveria atacar cante. Não o traficante bandido, o traficante que enri-
esse tipo de coisa. As coisas assim... , as coisas quece às custas do bandido, tá? Então, veja bem. Eu
acontecem assim aqui. Você não deve se meter nes- queria que o meu depoimento servisse como indicati-
se caminho. Mas, o objetivo da prisão do Belfort Bit- vo, como ponto de partida pra que algo mais profundo
tencourt era levá-lo para a prisão do Ahú e Já ser feita viesse a acontecer. Eu quero sugerir à Comissão que
a queima de arquivo, porque esse Bittencourt ele era requisite da 1!! Vara Criminal o inteiro teor desses pro-
a pessoa mais ligada ao Spozito. a Spozito foi o ca- cessas do Bittencourt. a Bittencourt era conhecida-
beça de todo o tráfico de drogas na época dele. E lá mente um dos grandes passadores de, de tóxico na
por volta de 1994 ele foi assassinado também. Ele região central de Curitiba. Por isso ele foi morto. Por
não teve chance de se mexer dentro do carro que... isso morreu também o Crovador. E por isso vão mor-
próximo à Praça do Avião. a cidadão parou com uma rer muitas outras pessoas. Por que isso acontece?
moto do lado do carro dele e ele não conseguiu esbo- Porque o Secretário de Segurança do Estado do Pa-
çar reação. Ele morreu sem..., sem poder se defender raná deu a lingüiça pro cachorro cuidar. Só isso. Pe-
de nada. Só que, no Paraná, as coisas vêm de cima gou um cidadão que não tinha o preparo necessário
pra baixo. a bandido aqui é figura subsidiária. A coisa pra ser o Secretário ou Diretor-Geral da Polícia e deu
- como disse o Sub-Relator pela rádio de manhã - é a ele a função maior dentro da PoHcia Civil. Mas, por
muito pior porque a coisa vem de cima pra baixo. A que que um Secretário de Segurança faz isso? Por-
Polícia se estruturou pra montar uma firma na qual que deve ter o rabo preso com alguma coisa. E tem. a
determinados advogados, especialmente - vamos difícil é que tem. a difícil é depor advogado, que é o
deixar bem claro as coisas - o escritório desse advo- espectador, é soli..., é solitário de tudo, vêm as notíci-
gado que foi assassinado, o Renato Crovador, que é as... Então, veja bem, no Governo passado do Re-
em frente ao meu escritório, e o Pellizzett, se ajusta- quião, na época do Governo pass'ado, em Curitiba
vam mais nessa função. O Crovador, três dias antes houve um atropelamento de um motoqueiro. Uma
de morrer, me disse: vou ser assassinado e não tenho moça atropelou um motoqueiro e matou. Foi indicado
defesa. Não tenho como pular fora disso. Tanto que, policiais, escolhidos a dedo, pra conduzir as investi-
no mesmo dia que ele foi assassinado, de tarde já se gações. Deve o... os familiares desse motoqueiro ter
sabia quem tinha, é, que teria cometido o assassina- recebido migalhas e deixou a coisa como tá. Só que
to, já foi preso, colocado, entende, a coitada da viúva, se esqueceu que a moça que atropelou esse moto-
como ela a executora e mentora da, da coisa, pra es- queiro e matou era a filha do então Presidente do Tri·
conder o que estaria acontecendo, a máfias dos das- bunal de Contas, o atual Secretário de Segurança do
manches. Veja bem, o delegado de homicídios deve- Paraná. E os policiais que conduziram as investiga-
ria conduzir a investigação da morte do advogado, ções na época eram o Delegado Artigas, que é chefe
mas o chefe do CaPE, Mário Ramos, que era um dos de gabinete, e o Noronha, que recebeu, depois de
cabeças dos desmanches, junto com o Noronha, é muitos anos - que não podia ser dado de imediato -,
que comandou a investigação e concluiu pela culpa o cargo de Diretor-Geral da Polícia Civil do Paraná. E
da mulher, e a mulher foi presa, não em flagrante. E o aqueles que ousassem, sabe, denunciar esse fato,
que, pasmem os senhores, é que foi indicado, induzi- que todo mundo sabe, a população de Curitiba toda
da essa mulher a aceitar como advogado um sabe, e se quer dizer que não sabe é mentira, porque
ex-Presidente da OAB de Curitiba. E essa mulher não sabe... Todos os escalões políticos sabem. A maioria
foi presa com a arma do crime, não foi presa no ato do das pessoas aqui dentro sabe, porque foi uma... um
crime, tinha residência, tinha tudo. Ela só tinha um de- fato público, porque o... os.... os... familiares da vítima
feito na vida: ela gostava de amar. Só isso. Mas o botaram um microfone e saíram perto da Assembléia,
Crovador sabia do gosto da mulher e não se importa- do Palácio do Governo, dizendo: queremos justiça!
va. Então, veja bem, essa mulher está presa até hoje Queremos justiça!. Então, foi muito difícil abafar o
pra que ela seja tida como a, o motivo do crime. O mo- fato. Foi muito difícil abafar o fato. E em decorrência
tivo do crime são os desmanches, é o tráfico, é a má- de ter feito essa defesa, absolvendo o policial Bitten-
fia das Mercedes, é o submundo que comanda o Pa- court e devendo, na época, ser indiciado o Delegado
raná, que vem abaixo... logo abaixo do Governador e Noronha pelo crime praticado, que era parte do es-
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quema todo, O próprio Noronha, a equipe de policiais O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Senho-
dele com o advogado Antonio Pellizzett, ou sob man- res membros da Comissão, eu queria esclarecer o se-
do desse, foram na minha casa, no Cristo Rei, no dia guinte. O problema do tóxico em Curitiba, no Paraná,
21 de abril de 1995, e deram dois tiros de escopeta, saibam os senhores como ilustração que o Paraná é
pegando pelo vidro traseiro do meu carro, e jogaram corredor do Paraguai, que dois pontos em linha direta
uma granada. Eu tenho uma casa de dois pavimentos é o Paraguai. Tá mais perto de Curitiba, dos maiores
toda em vidro na frente, e não ficaria um vidro inteiro. centros do Brasil. Então, o Paraná ficou muito fácil
Só que eles não previam uma coisa: eu tenho um gra- para..., como corredor do tráfico, pra chegar a Rio e
dil de três metr~s de altura. Quando eles arremessa- São Paulo. Em 1992, clientes meus - não um, vários
ram a granada por cima do grad!l, pra explodir em clientes meus - foram presos sob qualquer alegação,
frente à casa, travou o mecanismo de segurança. E um porque teria furtado uma máquina, um dono de
no fundo da granada tem o número de série... E, nes- uma panificadora que teria furtado uma máquina de
se dia, ainda de madrugada, eu liguei pra casa do Se- caixa. O outro porque teria sido pego com uma gra-
cretário de Segurança, narrando o que tinha aconteci- ma, uma grama - tá aqui tudo documentado - de ma-
do, e liguei conha cannabis sativa. Essas pessoas eram levadas

pra casa do Presidente da Ordem dos Advoga- pra dentro da Delegacia Antitóxico do Batel. Lá eram
dos do Brasil, sessão do Paraná, que aqui está pre- seviciados, eram espancados, um tratamento an-
sente, e que por coincidência foi colocado como advo- ti-humano. Aqueles que pagavam os valores altíssi-
gado da viúva... Que a viúva ainda está presa. Tá? mos eram liberados. Aquele que não tinha como pa-
Que não fizeram absolutamente nada. As minhas..., gar ou que eram aconselhados - entende? - a se de-
sob minha determinação e meu pedido iniciou-se fender, tinha os maiores problemas. O caso de San-
uma ação penal. Veio o Instituto de Polrcia Cientrfica, drovane Batista de Sousa(?), um jovem proprietário
veio a Polícia Militar. Fizeram todo o levantamento da de uma panificadora no Jardim das Américas. Ele foi
história da granada. Foi para o Exército, foi para o fa- preso por policiais da Antitóxico, num problema de
bricante e através de documentação que instrui uma furto dessa máquina e foi levado pra sede da Delega-
ação penal todos os fatos foram provados documen- cia Antitóxico, na Avenida Batel. Essa delegacia é um
talmente, ou seja, quando foi fabricada a granada, pra casarão e foi nominada, foi apelidada na época de a
onde foi mandada, nota fiscal número tal. Ou seja, casa dos horrores. Lá, eles eram levados, eram sevi-
essa granada foi mandada para o grupo Tigre, do qual dados e se estabelecia o quanto se pagava pela Iibe-
na época o Delegado Noronha era o chefe do grupo ração. O Sandrovane deu, através de uma advogada,
Tigre e lá chegou essa mercadoria fabricada e man- pros dois delegados da Antitóxico no Batel, um veícu-
dada pra lá. lo no valor de 10 mil reais, um Gol GTI, cor azul. Os

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- policiais eram ':Vagner Coelho e a policial Rosalic~
manno) _ O senhor tem esses documentos todos? ~a~rel Benet. So que pra chegar a dar o carro os polI

ciais dessa casa dos horrores colocaram o Sandrova-
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Tá tudo ne, colocaram a noiva dele em frente e disseram: nós

aqui na minha mão. Tá tudo aqui na minha mão. vamos despir a sua noiva, vamos estuprá-Ia na sua
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- frente e se você não nos der, nós vamos matar os

manno) - Depois eu gostaria que a.... dois. Não satisfeito, pegaram o pai de Sandrovane, o
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - E são seu Donídio, e disseram o mesmo: se não nos paga-

cópias de, de... rem.. nós acabamos com todos. Is~o.a.cabou s~nd?

O SR. PRESIDENTE (De utado Celso Russo- assim comum. O c~so de Marcos ViniCIus Mor~lsl fl-
. . P , . lho de um engenheiro e de uma professora reSidente

manno) - .. que a Secretaria fizesse copIa dessa do- C . t R . M V' , . t d t . ._ .. , . no ns o el. arcos InICIUS era es u an e unlversl-
cumentaçao pra inclUir no relatono. tário, tinha cerca de 20 anos de idade. Ele foi pego

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - São to- com uma grama de cocaína, por policiais da Delega-
dos documentos extraídos de peças judiciais. Não cia Antitóxico e levado lá pra casa dos horrores. Lá
são documentos sem maior importância. Eu queria não.... Os outros pagaram. Os outros três pagaram.

--esclarecer. Um era filho de um cidadão rico do aeroclube, enfim,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- pagaram o que queriam. Mas o Marcos não tinha o di-

manno) - Eu determino que a Secretaria depois faça nheiro na época pra pagar. O Marcos foi seviciado de
cópia desses documentos pra que nós o tenhamos. forma brutal, com todo o tipo de castigo cruel que



o SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Dr. Hugo, Dr. Hugo,...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - A ques
tão do tóxico é gravíssima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Dr. Hugo, o senhor tem mais dois minutos
pra encerrar.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu te
nho a vida inteira à disposição de vocês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Pois não.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - É o que
eu tenho a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Obrigado. Passo a palavra, então, ao Sr.
Relator.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhorfalou, Dr. Hugo, eu queria entender melhor, que o
Dr. Pelizzetti era do mesmo escritório de advocacia do
Dr. Cândido. É isso?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Dr. Cân
dido Martins de Oliveira, nos idos de 1980, quando
ele era advogado e não foi elevado à Presidência do
Tribunal de Contas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eram
sócios no...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eram
sócios como advogados. O melhor negócio no Paraná
é ser Presidente do Tribunal de Contas. Gostaria que
um dia alguém tentasse olhar as coisas de dentro pra
fora, lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É...
Nós vamos nos deter, aqui, no narcotráfico...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Ótimo,
senhor!

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...E as
outras denúncias, eu tenho certeza...
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pode existir. Foi levado... Quando eles viram que ele fui pedir ajuda quando eu tive a minha casa atentada.
estava desfalecido, levaram ele para o hospital em Eu solicitei ele uma idéia da gravidade da coisa..., é
frente à casa dos horrores, o Hospital Santa Cruz, pra que eu tô com uma ação perante a Justiça Federal
tentar ressuscitá-lo, pra tentar corrigir a besteira feita. contra a Presidência da Ordem dos Advogados do
Mas não foi possível. Nesse momento, chegou a Brasil, que falsificou um processo meu de representa-
mãe, a D. Ucia, a mãe do Marcos. Levaram ele às ção. Eles me puniram. E o tempo passou. Só que eles
pressas pro Hospital das Clínicas, com encefalopatia esqueceram uma coisa: de assinar a punição. Eu ale-
anóxica, tóxica, ou seja, falta de oxigenação no san- guei que o ato era inexistente. Quando eu aleguei
gue, porque eles injetaram sabão em pó pela boca num protesto judicial perante a Justiça Federal que o
dele, com uma mangueira. Puseram ele no pau de ato era inexistente, o atual Presidente mandou que o
arara e injetaram esse sabão em pó com água. E ele outro colocasse assinatura onde eu não tinha assina-
chegou morto, ele ficou trinta ou sessenta dias em es- tura. Então, veja bem, eu não tive nem aonde recor-

Jado de coma no Hospital das Clínicas. Tudo isso está rer.
aqui com documento, faz parte do processo. E nós
denunciamos o fato ao juiz de plantão, Dr. Walter
Ressel. E o Dr. Walter Ressel mandou lacrar a dele·
gacia. Dar, cometemos um erro. Pedimos ao Ministé
rio Público que se empenhasse nas investigações,
que não fez quase nada ou que fingiu que fez. E pedi
mos que o assunto fosse tratado pelos assuntos inter·
nos da polícia, que também não fez absolutamente
nada. Então, o problema do tóxico é antigo, vem enri
quecendo pessoas e pessoas. Temos delegados de
polícia. É o caso do Milton Rodbair(?), que tem clube
de jogo em Curitiba, o Pellizzett e o pessoal dele, os
que compunham o escritório dele iam em caravanas
pra Atlantic City, no Caribe, jogar carfiado. Eles leva
vam créditos feitos por aqui. Com linhas de créditos
feitas por aqui eles emitem uma ordem de crédito no
caixa do cassino. E lá se gasta 50 mil dólares, 100 mil
dólares. A coisa foi tão descarada que a secretária do
escritório, na época, com a facilidade, o cartão de cré
dito falsificado, comprou tanta roupa, tanta roupa que
ela saiu do escritório e montou uma boutique. Então,
Antonio Pellizzett nunca teve uma representação na
Ordem. E a quem eu recorri, na qualidade de Presi
dente da Ordem dos Advogados de Curitiba, que aqui
está presente, o ex-Presidente entrou com uma re
presentação contra mim dizendo que eu não tinha
idoneidade moral pra continuar a ser advogado, jun
tando duas cópias de inquéritos pedidos pela Delega
da Rosalice Carrel e outro policial contra mim. Porque
esse tipo de pessoas, policial corrupto, gosta de inti
midar quem denuncia, entrando com processos pe
nai, sob a alegação que foram atingidos em suas hon
ras. Eu só disse uma coisa como defesa: pra se ter a
proteção jurídica da honra, primeira condição básica:

- que a pessoa tenha honra. E esses todos procedi
mentos, inquérito policial, que não chegou a ser pro
cesso, foram arquivados a pedido do Ministério Públi·
co Estadual, e o juiz acatou. Mas perdurou, está lá na
Ordem a representação subscrita por aquele que eu
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O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Mas tem O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu não
coisas que dá mais que de... Tem coisas aí, Excelên- sei a ramificação toda, até onde vai a coisa. Eu sei
cia, que dá mais do que tóxico. que se externa, se externa esse dinheiro através de

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu imóveis, da boa vida do delegado. Porque o salário de
sei, eu sei. Eu é que, infelizmente, regimentalmente, delegado, por maior que seja, não é maior que o salá-
eu tenho que me deter num só. rio do... salário do juiz. E os delegados estão sempre

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA _ Eu sei. melhor~ né~ muni,dos do que os juízes. Então, o proble
ma maior e a vaidade.

O SR. DE~UTADO,MORON~ TO~GA~ - ~ão O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
é? Claro que nos gostanamos ate de Ir mais alem. ,.- t-
Mas tem instrumentos o Ministério Público pra... sua OplnlaO, en ao...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - As pes-
O SR. HU~O RA,MOS DE O~IVEIRA_- Tenho soas são vaidosas e externam o ganho.

documentos pra ISSO, ta tudo nas minhas maos. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ São
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu policiais que comandam o narcotráfico?

gostaria... O senhor fez alusão a um problema duma O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Policiais.
moça que atropelo~ uma pe~soa... E parece que o de- E deve ter uma cúpula também comandando.
legado do caso sena o Dr. Gilson Garret (?), que pos-
teriormente foi afastado em razão de não concordar. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom,

I O senhor tem algum... o "deve" não, não serve muito pra gente. Eu quero sa-
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA _ Eu não ber se... quem é essa cúpula?

me lembro do, do Delegado Garret nesse caso, por- . O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu po~-
que... eu me lembro, sim, que passou por esse caso, so clt~r o. Noronha, ~om absolu~a cert~za. Pod~na
que teve inquérito na mão, o Noronha, né, e aquela tambem dizer o seguinte: que eXI.ste mUito .do tÓXICO
outra figura que eu falei agora há pouco, que é do ga- com o desmanche e com outros tipOS de cnme.
binete do Secretário... - falei agora, no início, me deu _ O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A rela-
um lapso de memória agora. çao...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Sabe,
sabe o resultado desse inquérito? distorção, arrocho... porque tudo leva ao dinheiro do

O SR HUGO RAMOS DE OLIVEIRA _ Eu en- t?xico, pO,rque é fácil. ,E venho dizer,exatame~te o que
. _ í . P e uma cOisa e o que e outra... eu so posso dizer o se-

so que desaparec:u, porque eu n~o tenho not cla que guinte: que essas pessoas, entende, estiveram sem-
houve~s: uma açao pena~form.alJzada e que houve~- pre acima da lei. Elas não tinham, digamos, preocu-
se pUnlçao. Pelo menos nao seI de nada nesse sentl- pação em saber se seriam denunciados ou presas.

do. Então, eles faziam o que bem entendia. Então, eles
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas, prendiam, extorquiam, soltavam, faziam do... preso,

então, como é que... que eu saiba, a autoridade, pra entende, porque tavam com o rabo preso, entende,
arquivar um inquérito policial, é só do Judiciário. um colaborador...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - O pro- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
blema é que o Judiciário hoje tá mais desacreditado senhor disse que o Delegado Noronha é um dos ca-
que a própria polícia, em alguns lugares. Eu quero di- beças?
zer bem claro uma coisa: nós temos que resgatar, ain- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu pos-
da dá tempo, o bom policial e o bom juiz. É só isso. O so dar o seguinte perfil: o Nicolas Cage, como ele é
bom advogado, também; o bom político. mais ou menos conhecido aí fora, ele é a pessoa mais

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É aí culta que se pode encontrar nos nossos meios, né,
que temos boas pessoas em todas as instituições. policiais, como ser humano. Ele luta artes marciais,

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - E temos ele é professor de academia de polícia, ele é o ser hu-
condições, tá em tempo ainda. Excelência, o povo, mano mais bem preparado para uma função da que
agora, acredita em alguma coisa, tem aonde recorrer. ele tinha. Só que ele se tornou um bandido.
Não tínhamos nada. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá Quem?
bom. Agora, eu quero saber o seguinte: quem coman- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Renato
da o narcotráfico aqui no Estado? Noronha, Kepes Noronha. E isso não sou eu que tô
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afirmando. O cidadão que tem a honra de ser diretor A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-
de uma polícia geral e que joga isso fora pra ser um ro) - Dr. Hugo, eu vou lhe fazer um pedido: que o se-
bandido... Os senhores disseram. nhor, já de antemão, que o senhor vai entregar toda a

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem documentação à CPI.
mais estaria nessa cúpula? O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Perfeito.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu não A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-
tenho condições de afirmar, porque essa é uma coisa ro) _ E a CPI fará a distribuição necessária. Mas que
muito complexa, e nem o Judiciário e nem ninguém, eu não gostaria de ser... de me.. de ter essa incum-
até agora, fez alguma coisa. O que eu posso dizer, me bência. Então, eu pediria que o senhor respondesse
colocando à disposição, é que eu teria meios, através ao Relator nos termos ao que diz respeito à nossa
de... informações, porque eu vi a coisa do outro lado, atribuição. Portanto, a narcotráfico e, no máximo, cri-
né, e sempre combati. E tudo o que eu combati eu le: me organizado ligado a narcotráfico. Afora isso, o se-
vei pro Judiciário, sempre levando pro Judiciário. E nhor vai entregar todos os documentos pra CPI e nós
máfia disso, é máfia daquilo, é máfia disso, é máfia... faremos entregar ao Ministério Público do Estado,
Tanto que o Governador afastou toda a diretoria da que é competente pra essas ações. Nós não pode-
Cohab, foi obrigado a afastar, porque se ele não afas- mos extrapolar, extrapolar da nossa competência.
tasse ele também dançaria junto com a diretoria da Então, eu peço a S. EXª...
Cohab. Não se esqueça que o Governador permitiu O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ O que
que acabasse com o Banco do Estado do Paraná. De- temos que entender é que nós temos muita gente pra
ram o dinheiro do povo do Paraná pra quem chegasse ouvir ainda. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura

lá. Carneiro) _ É que favor... E, além disso, pro senhor ter
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nós uma noção, nós temos quase vinte pedidos de oitiva,

vamos... vamos... e já presentes quatro depoentes, ainda pra essa tar-
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu sei de. Hoje é o nosso último dia em Curitiba, e nós es-

que a gente não pode afastar... peramos complementar de forma satisfatória pra ci-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Assim dade.

nós vamos começar... O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Deixa
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Mas é 'éu resumir, então: Noronha fez o que fez, porque tinha

que, volta e meia, vem no tóxico. costas largas, porque deveria estar extorquindo o Se-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se o cretário de Segurança pra não denunciar o fato da pri-

senhor... são da filha que matou o motoqueiro. Ponto. Número
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - É... um; número dois, tudo o que relaciona ao narcotráfico
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não, está envolvido com os desmanches de carros e com

mas se o senhor for fazer genericame",te e atirar pra as distorções por policiais. Eu acho que por aí a Co-
todo lado é complicado... missão vai ter muito mais gente que provavelmente

O SR. HUGO RAMOS DE OLlVEIRÀ.- É que a venha na minha seqüência dando detalhes...
coisa é grande. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí o

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... por- senhor fez uma afirmação: que a máfia dos desma,,-
que desacredita a afirmação que nos interessa. ches 05 chefes eram: Má....

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Mário
ro) - Nobre Relator... Ramos, ...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí pa- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pode
rece que... dizer.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Enxuga- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Noro-
mos... e se baseia nas provas, autos na Primeira Vara nha... Eu diria o seguinte, de cima pra baixo, ...
Criminal, aonde aconteceu uma prisão, né, e que são O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _
fatos, que estão aqui, tirados... E outra coisa, o pro-
cesso do atentado contra a minha casa está todo pro- Então...
vado, por documentos, na Vara do... da Central de O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - ... na cú-
Inquéritos. Eu fui obrigado a permitir que fosse arqui- pula da polícia. Não vou mais nominar. Eu acho que
vado, porque, senão, morria. eu já fiz a minha parte, já dei, pelo menos, o início.
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O SR. DEPUTADO MORON! r~~GAN - Não. O SR, DEP~TA[JJíidl llilaW10NI TORGAN - Que
Eu, eu queria que o senhor dissesse o seguinte. O se~ os chefes desses policiais... quem são?
nhor já falou... O SR HUGO RAMOS DE OLIVEiRA - Vamos

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Veja começar pelo Noronha que é, digamos, o motivo prin-
bem, clubes de jogo, eu acho, estão ligados direta- cipal hoje...
mente ao narcotráfico. Tem delegados de carreira do- O SR. DEPUVADO MORONI TORGAN - Quem
nos de clubes de jogo. mais?

(Não identificado) - Qual o nome, por favor. O SR HUGO RAMOS D~ OliVEiRA - Mário
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Milton Ramos. Eu vou dar um indicativo, aífica mais fácil: pe-

(ininteligível), um deles. gue todas as defesas feitas em juízo, de alguma ma-
(Não identificado) - E outro? neira, pelo Renato Crovador, que vocês têm o liame
O SR. DEPUTADO MOROf\Ji IORGAN _ De da coisa. O Renato Crovador morreu justamente por-

clube de jogo? que... porque, sabe, poderia de!1unciar o esquema.

O SR. HUGO RAMOS DE OLiVEIRA _ Clube ~Ie pagou .C?~ a vida por i~so..E como (ininteligível)

d
· . d t d firma, se diVidiu em partes Iguais.

e Jogo, Jogo e car ea o.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei- ? SR. DEPUTADO M?RO~~ TORGAN - E

)
\I A' d d' . I d '? essa firma". quem era o presidente.

ro - voce ta quer?n o . Izer cassli10 ~ ~~ estlno. ---o SR HUGO RAMOS D~ OLluE _ ~
Clube de carteado e cassmo . I;; IfdRA .8m

O SR HUGO RAMOS ~E OLIVEIRA _ O mais um caso, só pra ilustrar. [\]a ép?ca qu~ o Delega-
. .... do Noronha era chefe do Grupo Tigre, fOi preso em

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnel- Curitiba um cidadão chamado José Carlos Garcia,
ro) - Cassino é proibido nesse País. processo na 11 ª Vara-Criminal. Esse cidadão deu um

O SR. HUGO RAMOS DE OliVEIRA - Pra se- desfalque nos bancos do Paraná, através de firmas
nhora ter uma idéia... fantasmas, no valor de sete milhões de reais. Quem

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei- prendeu ele, quem ficou com ele, quem manipulou a
ro) - Cassino clandestino é o que o senhor tá falan- pseudovítima de Araucária foi o Grupo Tigre, através
do? do Noronha. Muito dinheiro.

O SR. HUGO RAMOS DE OLlVlE:IRA - Pra se () SR. DEPUTADO MOfiONI rORGAN- Então,
ter uma idéia, se monta uma entidade assistencial pra resumindo, e eu vou passar pros outros deputados...
permitir um alvará pra se ter o jogo de carteado recre- O SR. HUGO RAMOS DE Ol.IVeiRA - Tem
ativo. Só que de recreativo... roubo de carga... Tudo o que senhor pode imaginar de

O SR. DEPUTADO MORONI rORGAN - Tá. crime. Só que é o seguinte, aqui no Paraná se faz
Mas deixa, deixa eu centrar. Vamos centrar e vamos bem-feito. O nosso bandido, aqui, ele é melhor que os
ser específicos. O senhor falou numa máfia de des- outros bandidos, porque os outros, entende, são pre-
manches. Desmanches quer dizer o quê? Roubar car- sos. Os daqui, não; os daqui, entende, são amigos de
ro? deputados, amigos do governador. Não, não vou dizer

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Roubar governador, porque não... o problema do governador
carro previamente indicado: "Eu quero aquele carro, é deixar que o amigo proteja o bandido. Pelo cOlitrá-
porque..." Faz-se o pedido ao cidadão que tem o des- rio, eu acho que nós temos um Governador bem ho-
manche, porque quer uma determinada peça do éarro nesta no Paraná, só que é omisso. E quem é omisso
ou o carro inteiro. Daí eles pedem, lá, pl"OS "bagrinho" não serve pra ser governador de nada.
irem roubar. Um carro que vale... Uma Mercedes, por O SR. DEPUTADO MORONi TORGAN - Certo.
exemplo, 320E, vale em torno de cem mil reais, deve Eu não...
tá sendo vendida aí, no Paraguai, a vinte, trinta mil. O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu sei,
Essa semana foi pega uma com um policial. voltando ao narcotráfico. É que tudo leva aos cami-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá. nhos do narcotráfico.
Mas eu quero me deter especificamente nos casos. O, O SR. DEPUTADO MORONi TORGAN - Va-
senhor, no momento que diz que tem a máfia de des- mos ser, vamos ser objetivos, tá?
manches atuando e que policiais estejam coordenan- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu já vi
do essa máfia... Certo-? muita coisa ligada ao narcotráfico, e saiu gente presa

O SR. HUGO RAMOS DE OlIV~IRA - Certo. através do narcotráfico. Tinha pessoa que... na~~_~ ti-



O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Isso.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Isso con

tinua até hoje?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Oficial
mente, não. O Dr. Cândido, hoje, me parece que... que
consta como aposentado do Tribunal de Contas, 1Jé....-e
não, não acredito que tenha voltado a exercer a advo
cacia. Mas ele tem os tentáculos em tudo.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E eu gos
taria de perguntar: esta relação Candinho/Pelizzetti. ..
ela ultrapassava os limites do formal, do profissional?
Ele chegava no nível, digamos, do pessoal, do famili
ar, no sentido de que fossem amigos de verdade?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Sim, ab
solutamente sim.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E o se
nhor tem... E essa amizade continua hoje, ainda?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu diria
que é uma amizade mais de, de pato branco pra pa
to-branquense.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sim, mas
isso tudo bem, eu não, não...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA -Isso não
muda nunca, sempre existirá.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
bem. Me fale um pouquinho, desde o começo... Eu
não entendi, talvez não entendesse direito. O senhor,
pelo jeito, acusa o Dr. Noronha de ter executado ou
mandado executar o Dr. Bittencourt? Não sei se eu
entendi direito.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não,
não, veja bem, o Bittencourt tá vivo.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, não,
eu quero... exatamente isso eu quero entender.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Essa
pessoa não manda matar e nem mata, eles criam me
canismos pra a pessoa morrer, que nem foi o caso do
Spozito.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não!. ey
quero primeiro saber - depois;eu já vou falar do Spo
zito -, fale um pouquinho como é que aconteceu o
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nha... umas..: mas saíram presas e estão, aí, respon- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-
dendo na Justiça. rol - Deputado Padre Roque, V. Exª tem perguntas?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tenho.
bom. Resumindo, de tudo o que o senhor disse, o se- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-
nhor diz que o Delegado Noronha, o Delegado Mário rol - Com a palavra,o Deputado Padre Roque.
Ramos, eles coordenam uma máfia de desmanches, O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - srª Presi-
que usariam o dinheiro dos desmanches e comprari- dente, Srs. Deputados... Dr. Hugo, o senhor, no come-
am droga, também? É isso? ço de sua fala, relaciona o Candinho com o Dr. Pelliz-

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu não zett.
sei qu~1 é a <;>rdem, se é de lá pra cá ou daqui pra lá,
porque 6'dinheiro tem que ser lavado também.

. '0 SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas éssa 'máfia de desmanche estaria ligaao a narco-
t~áfiCó.?' ~ isso? .

'0 SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não
existe uma coisa sem a outra.

. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá
certo. Dentro dessa máfia de desmanche o senhor
disse: pegue os processos do Crovador e o senhor... e
vai ver a outra linha...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - O Cro
vador não conseguiu sair da coisa. Ele mergulhou a
fundo... Só pro senhor ter uma idéia, o sócio dele, o
Jamil, que era advogado, foi preso, há dez anos atrás,
com 25 quilos de cocaína. .

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O só
cio do Crovador?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - O sócio
do Crovador, o Jamil. Só pros senhores terem uma
idéia, quem sabe que o cidadão foi preso com isso
passa a ser dono dessa pessoa. Passaram a ser dono
do Crovador, passaram a ser dono do Jamil e são do
nos de todas as pessoas que eles querem, porque
todo o mundo tem o rabo preso. Quem não tem o rabo
pre~o pode vir, perante uma comissão, e dizer: acon
teceu isso, isso, isso e isso. O muito que pode aconte
cer é me matarem ou destruírem a minha casa, mata
rem um filho meu e tal. Mas, veja bem, eu fiz a minha
parte, vocês estão fazendo a de vocês. Agora, quem
não tá fazendo nada, é uma questão de consciência,
porque as pessoas vão dormir em casa. Eu fiquei na
linha de frente, mas eu fiz a minha... Eu posso dormir.
Quero ver se as outras pessoas que não podem nem
mais viver na casa saírem na rua. Quem tem filhos
drogados se pode, pelo menos, dormir com a tranqüi
lidade que eu durmo. É uma questão de dignidade,
Excelência.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá
bom. Eu gostaria de passar a outros deputados inscri
tO$~Oõrigado.



O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Como
policial, certamente não era. Policial não tem dinheiro
pra comprar posto de gasolina.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E o Dr.
Spozito era, então, apenas um, um policial?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Dos me
lhores, do lado do crime.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah! Do
lado do crime?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Do lado
do bem é que não era.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E...
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Pelo

menos, era o mais temido.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo

bem.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei

ro) - V. Ex!! me concede um aparte?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo

bem, tenha a bondade, srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei

ro) - O senhor teria, assim, casos concretos ou docu-
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caso do Dr. Bittencourt, depois do Spozito, depois do O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Vamos
Crovador. imaginar.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu res- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
gatei o Bittencourt de dentro da urna... bem. E o Dr. Spozito?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - S6 um O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Esse
minutinho, s6 um minutinho, porque essa me parece não chegou nem no corredor da morte. É o... é o me-
ser uma linha mestra que perpassa os três casos. Me Ihor de todos, o mais rico, era o mestre dos mestres.
parece que existem muitas convergências nos três fa- Ele não tempo de dizer "olá". Pararam do lado do car-
tas. ro dele, uma motocicleta, e ele não teve tempo de pe-

O SR; HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Centra gar a arma no... no banco.
ar. Eu diria que é o caminho central. Seria um Arco do O SR., DEPUTADO PADRE ROQUE ,- Tudo
Triunfo, se vendo Paris, né, aonde tudo se centraliza. bem. Mas ele... mas o Dr. Spozito participava, diga-
Bittencourt era a peça fundamental no esquema No- mos, do butim da droga?, '
ronha e no esquema Spozito. O SR. Hl.pGO RAMOS ~E 'OLlVEIRA -,Spozito

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - No senti- era a~síduo freqüentador do. esorifório do Pellizzett,
do de... defender o Noronha e Spozito? aonde fr~qüer:Jtava também; e era assíduo, era todos

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não, de, os dias, por NQronha e o BittencQurt.
de se somar e dividirem o tráfico, o dinheiro do tráfico. O SR. DEPUTADO PADRE R09UE - Mas eu

O SR. DEPUTADO ,PADRE ROQUE - Ah! Tá. pergunto: ele participava do butim da droga?
Eram s,ócios? Sócios, nesse sentido de comparsas? O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não,

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Ganha- não.
vam juntos. " O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O Dr.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Compar- Spozito?,
sas? E por que que o Bittencourt foi morto? O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA ~ O Bit- posso saber de...
tencourt, não mataram ainda. Pelo menos o dia que... O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E a rique-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah! za dele era unicamente pelos honorários advocatíci-

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - ... que os?
eu consegui, consegui tirá-lo com vida de dentro do
Presídio Ahú.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah!
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Se algu

ma coisa aconteceu, de 94 pra cá.. Até há pouco tem
po atrás não tinham, ainda, matado ele.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah! Não.
Então, tá certo. Então, eles tiraram o Bittencourt do
presídio?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Ele foi
absolvido em decorrência do trabalho que eu fiz.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tá.
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Juízo da

Primeira Vara Criminal.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo

bem. Então, os... então, eu, eu... já está errada, então,
a minha interpretação. É que a gente tava escrevendo
uma coisa e ouvindo outra.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Vamos
dizer que ele estava no corredor da morte.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah! Ele
esteve no corredor da morte?



A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - E temos tido um belo trabalho.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Quatro
centas denúncias, não?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - É. Temos tido um belo trabalho.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - A se
nhora sabe...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - O que eu tô lhe pedindo... Porfavor. Dr. Hugo, por
gentileza. O nosso objetivo não é montar uma grade
de informação e, sim, um trabalho de investigação.
São coisas distintas. Nós não queremos simplesmen
te dizer nomes. nós queremos que se transforme em
fatos, em provas. E que; pra isso... e que. por conta
disso, nós possamos, efetivamente, contribuir pro
Estado do Paraná. Por isso eu lhe fiz a pergunta. Se o
senhor não tem condições de responder, não tem
problema.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu dei
os indicativos, né...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Eu retorno a palavra ao Deputado...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - ... e, por
aí, entende de eu ter bem-feito a minha parte.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Eu retorno ao Deputado Padre Roque.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu vou,
eu vou, eu vou ser bastante breve. Mas têm algumas
coisas ainda...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Depu
tado, eu gostaria. se me permite...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tenha a
bondade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só de
perguntar sobre Moacir Albuquerque. Conhece?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
conhece?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não.
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mentos sobre... que comprovassem essas denúncias O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
todas? tem qualquer relacionamento?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu tô O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não,
dando os indicativos. E se houver, digamos. um pou- não, nunca o vi.
quinho de trabalho, é só ligar os pontos. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nunca

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei- viu o Dr. Albuquerque? Nunca ouviu esse nome?
ro) - Por acaso, nós temos muito trabalho, Dr. Hugo. O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Conhe-

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu sei, ço vários Albuquerques. A filial Albuquerque aqui é
eu sei. muito grande. Mas não me lembro. Não.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta
ria de saber. O senhor falou bastante do Luiz Crova
dor. Então, a morte do Crovador está na mesma linha
da morte do Dr. Spozito, ainda que um tenha sido ad
vogado e outro policial?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Mais ou
menos isso. É bem isso.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Me fale'
um pouquinho mais da morte do Crovador, além de
descrever aquilo que nós já sabemos. O que que...
quem é de fato, com que dinheiro a dona Vera teria
pago os mandantes do crime. quer dizer, os executo
res do crime?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Deputa
do Roque, só pro senhor ter uma idéia...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não.
O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - ... o meu

escritório é em frente ao escritório do Crovador. Eu
conheci o Crovador desde os quatorze anos de idade,
quando nós trabalhamos no Bamerindus. Foi meu
amigo desde criança.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tá bom.
isso tudo é...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Padre, o senhor tem dois minutos pra concluir.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Tá. Com
relação...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta
ria de pedir o seguinte: o senhor só me diga o seguin
te, quem é que arrumou o dinheiro para a Vera pagar,
porque. não sei, deve ter custado uns trinta. cinqüen
ta mil reais a morte do Crovador, segundo eu soube
extra-oficialmente?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Isso é o
que querem fazer pensar. Se a mulher tinha tido do
marido uma Cherokee, vida boa, podia transar com
quem ela bem entendesse, o marido sabia e não se
importava. porque ele a amava... é um sentimento de
amor. Por que que ela iria matar o marido? Pergunta
se alguém em Curitiba acredita que a morte do mari
do foi em decorrência dela? Ela não foi pega no local
do crime. Não tinha motivo nenhum pra matar ele.



O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Quanto
é meu ninguém sabe.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Os documentos, o senhor é livre, o senhor teste
munhou, o senhor tá testemunhando a seu pedido.
Nós votamos o requerimento. Nós temos aqui vários
membros do Ministério Público. Toda a documenta
ção que não seja referente a narcotráfico, eu gostaria
que o senhor encaminhasse hoje mesmo, aqui eu po
dia pedir ao Ministério Público que se apresentasse,
aqui está o Ministério Público, um Promotor presente.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Deixei
isso claro... (Ininteligível) com a senhora 24 horas por
dia. Estou a sua disposição.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Muito obrigada.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - E dos
membros da Comissão.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Muito obrigada.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Pra ir
em qualquer lugar. Acareação. O que precisar.

fale.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Um mi
nuto pra concluir. Eu quero dar uma sugestão.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Então

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu torno
público e peço que me peçam pra fornecer documen
tos sobre a máfia dos precatórios. Georgina é fichinha
pequena diante do volume de dInheiro que envolve
toda a estrutura judiciária do Paraná. Me peça a máfia
do superfaturamento, me passa... tá tudo aqui.

.I A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-
ro) - Dr. Hugo, eu realmente vou lhe pedir o seguin
te...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eram
transitórios. Ali sempre foi trocando de delegado em
delegado e sempre foi acontecendo a mesma coisa,
porque tudo é relativo a tóxico. A coisa que mais dá di
nheiro pra policial é tóxico. É plantar tóxico no carro de
pessoas, de empresários, tal. Não há defesa dos acu
sados, praticamente. O senhor tem um carro. Enquan
to o senhor tá aqui, alguéfJl põe uma droga lá no seu
carro. O senhor vai di~er que não é sua? Como é que
o senhor vai provar? E difícil.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É... mas é
muito complicado...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Nós te
mos que cair na realidade do que tá acontecendo.
Não podemos achar ql,le tá tudo bem.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
bem, mas eu, Dr. '"
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Mas quem tinha interesse, realmente, foi quem co- O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - A não
mandou a investigação. Quem prendeu no mesmo ser que todo mundo queira deixar do jeito que tá.
dia. Eu falei três dias antes pro Crovador, eu disse: O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
"Hugo, eu preciso pular fora disso. Eu não posso bem. Eu acho que já teria muita coisa, eu queria ouvir
mais." Ele disse: "Me dê uma maneira de te ajudar." alguma coisa sobre aqueles créditos no caixa dos
Mas ajudar como? Eu tive uma maneira de resolver o cassinos do Caribe, mas eu acho que... é muita coisa,
meu problema na Advocacia Criminal. Eu simples- de repente outros deputados. Se bem que não tem
mente deixei de fazer advocacia criminal, porque o mais. Tem só dois ainda aqui no fundo.
advogado criminalista aqui, a maior parte deles,
aqueles mais, menos dotados de influência na OAB O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Eu vou
têm que dividir dinheiro com policial. Isso é público ~ lhe dar uma sugestão.
notório. Só que eu me recusei a fazer isso e não faço. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Tem al- rol - Padre, é que temos já pra ouvir cinco pessoas

gum documento que comprove isso? Alguma prova aqui.
material? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sei só,

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Tem o
dia-a-dia de todas as delegacias. O senhor pega pa
rentes de pessoas presas e pergunte se não são arro
chadas?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Uma últi
ma pergunta.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Todo
mundo sabe.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Uma últi
ma pergunta. O senhor falou muito da "Casa dos Hor
rores". Todos nós já ouvimos falar disso aqui no Para
ná. Fale um pouquinho. Quem é que eram os adminis
tradores dessa casa...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Na épo
ca Rosali Escarrei Benetti(?) e Wagner Coelho(?). Os
dois delegados da época. Mas...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Padre, eu pediria que o senhor concluísse, por
favor.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Em função disso, eu peço ao senhor, e eu vou ter
de encerrar esta sessão - encerrar a sessão, não 
encerrar este depoimento.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Perfeito.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) -Agradeço ao Deputado Padre Roque pelas pala
vras. Agradeço. Os outros Deputados não querem fa
zer perguntas. O senhor... Agradeço a sua colabora
ção. Pediria que o senhor entregasse à Comissão os
documentos relativos à questão do narcotráfico e os
outros documentos ao Ministério Público aqui presen
te na pessoa do Dr. Dartagnan. D_arta9.!!ª-f'!? Dr. Dar
tagnan.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Da Pro
motoria de Investigação Criminal.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei·
rol -Como?

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Ele é da
Promotoria de Investigação Criminal.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Sim, mas é um Promotor Público e está aqui à
disposição da...

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Não... é
a melhor pessoa pra isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - A melhor pessoa então.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Mais in
dicado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Muito obrigado. O Dr. Dartagnan vai lhe atender
nesse momento.

O SR. HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - Estou às
ordens. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - O Dr. Dartagnan vai lhe atender nesse momento.
O senhor tá dispensado. Eu pediria à Segurança que
fizesse a condução do...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Pela or
dem, srª Presidente. Eu pediria apenas que a Secre
taria pegasse os documentos todos. Tirasse xerox.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Vai tirar xerox.

O SR. DEPUTADO PADRE,ROQUE - E aí en
tão que não fosse perdida essa oportunidade.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Já foi determinado. Foi determinado, Sr. nobre
Deputado.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Êu sei,
mas pode acontecer, como tantas coisas, quê. fique
esquecido pelo atropelo das coisas. '

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Não ficará esquecido. Eu, a pedido do Deputado
Padre Roque, eu peço à Secretaria que, por favor, tire
xerox dos documentos apresentados pelo Dr. Hugo.
Eu peço à Secretaria que tire xerox dos documentos
apresentados pelo Dr. Hugo. Tire xerox dos documen
tos apresentados pelo Dr. Hugo à CPI. Eu peço agora,
antes de passar a Presidência ao Deputado Celso
Russomanno, que a Segurança traga o Sr. Elisiário
Rodrigues da Silva para prestar depoimento na quali-
dade de testemunha. (Pausa.) .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. :

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Pela ordem, Deputada Laura Carneiro. .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Apenas pra que, como V. Ex!! me incumbiu de verifica'r
quem estaria presente, os presentes e os ausentes,
apenas pra comunicar que foram citados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Silêncio no plenário, por favor. Continue,
Deputada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fo~

ram intimados e receberam ciente o Sr. Delegado Má
rio Ramos foi cientificado de que ontem, às 18 horas,
deveria estar hoje aqui a partir das nove, mas ainda
não está presente. O Sr. Almiro Deni Schmidt, tam
bém convocado por esta Comissão, foi reconvocado
ontem à noite, mas ainda não está presente. O Dele
gado Noel Francisco da Silva está presente. Aguardà
para depoimento. O Sr. Ricardo Noronha já foi ampla..:
mente citado. Não temos notícia ainda sobre os Srs.
Kyoshi Hatanda, Newton Tadeu Rocha, Roberto Cé·
sar Morenico, Homero Andrett Baggio. O Sr. Juarez
França Costa, como o presidente informou ontem,
apresentou doc~mento pedindo, informandó de sua
ida a Brasília. Aqui está o documento, Sr. Presidente,
que diz que ele está em viagem, o advogado, Sr. Jef
ferson Ribeiro apresentou documento ~izendo"que

ele está à disposição, está em viagem até o dia 1Ode
março do corrente e está à disposição da CPI a partir .
desta data, inclusive, podendo ir a Brasília. O Sr. Afon:' ,
so Parreman(?) também não foi ainda localizado. O
Sr. Paulo Mandelli também justificou perante à CPI e
também se coloca à disposição, mas não neste ~o

menta. Não foi encontrado o Sr. Eraldo Teodoro de
Oliveira, o Sr. Valter Riviera, o Sr. Ali Salomi. Braz Vaz
de Moura, esperamos notícia, notícias. Temos duas
testemunhas, três testemunhas a serem ouvidas e~



O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Então vou colocar em votação a proposta
do Sr. Relator. Em discussão. Em votação. Aqueles
que são favoráveis permaneçam como se encontram.
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reservado. O Sr. Moacir Albuquerque ainda não se, gues da Silva e Gerci(?) (ininteligível) da Silva, faço,
também não chegou ao recínto e o Sr. Gerson Ma- sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verda-
cha'do também se encontra presente. Eram as infor- de do que souber e me for perguntado.
mações que eu tinha que prestar a V. Ex!!, enquanto O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
ag,~ardamos o Sr. Elisiário Rodrigues da Silva. manno) - Muito bom, podemos sentar. O senhor tem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- advogado?
manno) - Determino à Secretaria que providencie O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
nova data para fazer em Brasília o inquirimento des- Sim, senhor.
~as p:ssoas que não compareçam aqui e se for, ou O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
gue nao p~deram ~~mparecer, e, se fo~ o caso, com manno) _ Está presente?
força policiai C?ercltlvamente. Dr. Gers~n, ~ ~enhor O SR ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILV. _
aguarde que nos vamos lhe convocar. Ja fOI citado o . • 'A
seu nome como o senhor presente aqui na CPI. O se- SIm, senhor.
nhor aguarde, por favor. Vamos fazer a assentada? O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Sr. mann?) - Doutor, o senhor po~~ se identificar à Se-
Presidente? cretana pra constar? O s:n~or Ja conversou com seu

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- advogado antes d? sessao. .
manno) - Deputado Moroni Torgan. O SR. ELlSIARIO ~ODRIGUES.DA SI~~A - FOI

. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Eu bem pouco, porque eu nao esperava ISSO, ne.
góstaria de tornar público um ofício que chegou da O SR. PRESIDENT~ (Deputado Celso Russo-
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, manno) - O senhor deseja conversar com ele reser-
Súb~eção de Curitiba e Região Metropolitana. li ExmQ vadamente? ,
Sr. Relator, a Diretoria da Subseção de Curitiba e Re- O SR. ELlSIARIO RODRIGUES DA SILVA -
gião Metropolitana da Seção do Estado do Paraná, da Não, não. Não precisa.
Ordem',dos Advogados do Brasil, vem à presença de O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
V. Ex!! felicitar e agradecer à CPI do Narcotráfico pelo manno) - O senhor está preparado para depor?
relevante trabalho de investigação contra o crime or- O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
ganizado no Paraná e no Brasil. O povo brasileiro me- Sím, senhor.
r:ce uma CPI per~~~ente para banir de ~u~s ins~it~i- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
çoes os mau~ policiais. Col?~ando-nos a dISPOSIÇ~O manno) - Como testemunha.
p~ra o que afigurar necessano, colhe~os do en~eJo O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
para apresentar a V. Exª protesto de estima e conslde- S'lm h

- N t . I R' P 'd "E . d ' ,sen ar.raçao. a anle Ice. resl ente. u quero so elxar
registrado e, ao mesmo tempo, agradecer o apoio. O SR. PRESIDENT~ (Dep.utado Celso _Ru~so-
Sempre é importante para que possamos ter mais in- m~nno) - E~ vou I~e dar vl~te mmutos, que sao Vlnt~
centivo neste trabalho contra o crime organizado. minutos regimentaIs, se. qUiser fazer algum pronuncI-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- amento, se o senhor qUiser fazer alguma defesa.
manno) - Vale registrar ainda que os advogados aqui .O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
c;to Estado do Paraná se comportaram diante da CPI Presidente? .
de uma forma e de uma lisura muito bonita. Nós não ti- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
vemos problemas nenhum. É dessa maneira que se manno) - Pois não, Deputado.
faz justiça. É dessa maneira que se apura os fatos. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
Isso é um processo de investigação e não aconteceu gostaria que fosse colocado ao Plenário a possibilida-
aqui o que aconteceu em algumas outras cidades de, de desse tempo, tanto da testemunha, quanto das...
infelizmente, nós termos, temos, termos presente ad- Se for uma decisão do Plenário, pode ser modificado
vog~dos tentando tumultuar a sessão. Então, eu para- e pode passar pra dez minutos em razão de ser o últi-
benizo de novo a Ordem dos Advogados aqui do Pa- mo dia e nós termos muitas pessoas pra serem9uvi-
raná, da Capital, Curitiba, pelo apoio e pela postura das.
dos seus membros. Pronto? Vamos ficar de pé para
prestar o compromisso. Pode começar.
. . O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Eu, Elisiário Rodrigues da Silva, filho de Elis Rodri-
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(Pausa.) Aprovado. Então, eu vou lhe dar dez minu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
tos, se o senhor quiser fazer uso desse tempo e se o manno) - Ok. Passamos então à inquirição. Dou a pa-
senhor não desejar fazer uso do tempo e quiser só lavra ao Relator, Moroni Torgan.
responder às perguntas, nós passaremos às pergun- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. EIi-
tas, então. O senhor quer usar? siário, seu nome?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
Não precisa os dez, mais oU' menos, uns cinco minu- Sim, senhor.

tos, pelo menos. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual é
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- o cargo que o senhor ocupa na Polícia?

manno) - Tenha a bondade. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Sou investigador de segunda classe.

-Sou funcionário público há quinze anos. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Inves-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- tigador. Trabalha, se eu entendi bem, há quinze anos

manno) - Fale mais perto do microfone e mais alto, na Polícia.

por favor. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -15
O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - anos na Polícia Civil.

Sou funcionário público há quinze anos como Policial O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aonde
Civil e mais quatro anos em outro órgão. Eu, durante exerceu os cargos?
esses quinze anos, eu tenho minha conduta ilibada. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
Não tenho medo de estar aqui. Estou preparado para Quando eu assumi, na Polícia Civil, em 85, em autu-
as perguntas. Eu tenho, não é um conjunto residenci-
al, é um bairro que pode, tanto alguns falar, depor bro de 85, eu fiquei dois anos no 1Qº Distrito. De lá vim

para o 2º Distrito, que era uma passagem pra ir pra
mal, como também pode falar da minha pessoa que Furtos e Roubos, onde trabalhei com, inclusive, com
foi bem e nesses quinze anos tenho tratado todas as D I d D Ad t F" d . t Ao e ega o r. au o. OI mais uns OIS ou res
vítimas ou todos que procuraram a delegacia com o anos. Fiquei seis anos na Furtos e Roubos. A partir
máximo respeito, com tratamento digno que eles... se daí, fui pra São José dos Pinhais onde sofri um aci-
procuram a delegacia, é porque estão necessitando
da Polícia. Em todos esses momentos eu os tratei mu- dente de moto a serviço, estava atendendo uma inti

mação de moto e eu morri por uns quinze minutos e,

~~~,e;eQ~~~d~oo~~e~i ~~:de~ ~i:~~~:~ ~:~~:~ ~~: ~ag~~ted;u~~~~'~~ :~~c~~~~ ;~~~r~u~a:ud:ó
surpresa. Eu, imediatamente, liguei com meu chefe e t' h h . b f . d A

In a mesmo ac o que o cere ro unclonan o. s
ele disse que realmente teria citado e que eu procu-

duas pernas estavam praticamente perdidas, foi onde
rasse onde deveria. Procurei o departamento e imedi-

eu fiz um juramento perante a Deus que seu eu recu-
atamente assinei uma intimação pra mim vir como perasse as minhas pernas, voltasse a andar, que eu
testemunha e aqui estou para responder às pergun-

adoro futebol, adoro cooper, natação, essas coisas,
tas... a que vier. . . I t f t b I d t t f .pnnclpa men e u e o, eu, uran e se e anos, eu ana

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- sete, uma festa por ano pras crianças carentes vizi-
manno) - O senhor se sente satisfeito? Quer falar nhas. A primeira teve um risoto com Ki-Suco, a segun-
mais alguma coisa? da teve um risoto também com guaraná; eu tinha um

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - pequeno bar da minha esposa, do meu enteado, eu
Não, antes quero dizer que, durante esses, com qua- sou amasiado há mais de quinze anos e, a partir daí,
renta anos de idade, sou pai de seis filhos, um neto. eu cumpri agora em 99 a última festinha das crianças,
Todos bem educados. Sempre avisei, aconselhei pra mas nem por isso eu tive que fazer certas coisas. De
se cuidar com álcool e com a própria droga. Por onde lá eu fui pra Campo Largo, de Campo Largo passei
eu passei, os torneios de futebol que sempre progra- por Araucária e não saí mais da divisão metropolita-
mei, não são um, nem dois, nem dez, são vários, na. Não por falta de competência de trabalhar numa
sempre eu preguei contra a maldita droga e que hoje delegacia mais árdua, mais agitada como é Furtos e
me vejo envolvido aí por denúncias que não proce- Roubos, outras delegacias mais pesada, é que por
dem, que são inverdades, mas se aqui fui intimado falta de condições de saúde, física, eu não tenho mais
para responder estou pronto pra i~ ,o. É a minha defe- condições de correr nas favelas, de fazer investiga-
sa. ções, campanas noturnas... Para dirigir é uma dificul-
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dade. Atingiu muito. Eu tenho dificuldade até pra fa- drogas, pouco se via. E Araucária era uma cidade, na
lar, não sei se estão percebendo? Eu quebrei, na épo- época - hoje está mais badalada -, mas era muito pa-
ca, a mandíbula. Fiquei sessenta dias com a boca cata, muito quieta. O contato da gente mais é com os
costurada com arame. Então, as minhas condições ff- colonos, com batateiros, essas coisa. Dificilmente, se
sicas são muito... eu tenho mais ou menos trinta por via falar em assalto ou alguém mexendo com droga,
cento de mim só, até esse acidente que, digamos que prisão. Dificilmente se via.
fosse cem. Hoje, tenho trinta por cento da minha re- OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual é
sistência ffsica. É por isso que eu não... quase nem o esquema de narcotráfico que existe na região me-
apareço quase na cidade, em delegacias de centro. tropolitana?
Eu prefiro trabalhar nessa delegacia metropolitana O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O
que, _apesa~ do risco... ~oje, ~or exemplo, E!u ti~e que eu sei é o que todos sabem. Eu não... Eu tenho
planta0 SOZinho, com mais de tnnta presos. To arrl~- visto através de jornais. Eu, como lhe disse, quando
cando a qualquer hora ser morto ou ter a delegaCia termina o meu plantão - são 24 horas por 72 - essas
assaltada. Tranco o portão, tranco tudo e atendo al- 72 horas, quando eu não tô pescando ou arrumando
gumas denúncias de (ininteligfvel) telefone, depois um campo de futebol, que eu cuido há vinte anos, eu
que eu identifico eu abro a porta pra poder atender, tô no bar que é do meu enteado. Esse bar, eu possuo
pra não correr risco de ter a delegacia tomada de as- ele há mais ou menos uns quinze anos. Assim que eu
salto. E é por isso que eu tô a já quase oito anos tra- entrei na Polícia já tinha esse barzinho. E hoje o bar
balhando na divisão metropolitana. Eu, inclusive, está um pouco mais sofisticado. São quinze anos de
quero ressaltar que quando estava de muleta ainda luta, né?
eu pre~tei serviço n~ Delegacia de São José, de mu- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Des-
letas ainda. Me desfiZ do tempo que me deram... culpe, mas eu não perguntei o esquema do bar e as

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual a suas atividades.

delegacia? • O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
O SR. ELlSIARIO RODRIGUES DA SILVA - De já chego aonde o senhor quer.

São José dos Pinhais. Isso foi em noventa, 91, por aí. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Eu
O SR: DEPUTADO M~RONI T~RGAN - E o perguntei quem é que coordena.

senhor esta em qu~1 delegaCia agora. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _ Eu
. O SR. ~LISIARIO RODRIGUES DA SILVA - já chego aonde o senhor quer. O que eu quero me re-

HOJe, delegaCia de Colombo. ferir é que por esse motivo, desses nove, oito anos aí
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Co- que eu estou na divisão metropolitana, onde dificil-

lombo. mente ocorre esse tipo de denúncias que eu tô vendo
O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - de tão absurdas sobre drogas, isso aí tá mais desen-

Delegacia de Colombro. Está citado como Delegacia volvido dentro da capital. Então, eu procuro até nem
do Alto Maracanã não. Delegacia do Maracanã eu tra- me envolver, me enturmar. Eu fico mais... Tiro meu
balhei dois anos até agora, em dezembro, e fui pra plantão e venho pra minha casa, onde todos os vizi-
Colombo. Uma troca, um remanejamento de delega- nhos se conhecem.
dos. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- que que tem denúncias vinculando o senhor ao pro-
nhor trabalhou quanto tempo em Araucária? blema das drogas?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
Araucária dois anos também. moro em um bairro, não é uma rota... É um bairro

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dois onde noventa por cento do que tem ali é favela.
anos? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É Pio-

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - lho, né, que eles chamam?
Dois anos mais ou menos. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O pro- Morro do Piolho, na verdade, fica mais ou menos uns
blema de tráfico de drogas lá é intenso? seiscentos metros pra baixo. Eu moro no Conjunto

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Porto Belo, um conjunto residencial da Cohab. Não é
Em Araucária? Quando eu trabalhei em Araucária foi sofisticado. Abriu as ruas lá e venderam os terrenos
mais ou menos em noventa. Pouco se via falar em pra nós e financiaram quem quisesse, na época, o
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material. Portanto, eu ainda devo mais ou menos uns amiguinhos deles, eu mostro o perigo, eu indico o pe-
dez anos. Sou mutuário da Cohab, mais uns dez anos rigo. O senhor pode mandar alguém...
pra pagar ainda essa casa. Então, ali não é bem o O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu, lá
Morro do Piolho, mas em volta tem o Morro do Piolho. na minha vizinhança, onde eu sei que tem alguma co-
Tu vai mais frente tem o Bariguí 1 o Bariguí 2. Pra di- isa eu peço pros colegas ir lá e resolver.
reita vem Vila Sandra, vem... É cercado. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem Certo. Só que o senhor deve morar num bairro bem
é o traficante do Morro do Piolho? nobre. Eu moro numa favela, aí fica difícil. Eu posso

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - me defender de todos esses vaga~undos que eu pos-
Hoje, hoje não dá pra dizer que tem. Tem alguns pe- so, que eu sei. ..
quenos "vapozeirinhos" que fazem alguma coisinha O SR. DEPUTADO MOÁONI TORGAN - O
ali. Mas traficante no morro... Lá no morro não tem Conjunto Porto Belo... '
que são três quadras, três ruas esse Conjunto Porto O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
Belo. Aí em volta, por ali, tem várias favelas. Eu nem Mas os meus filhos não têm peito de aço. E~ não sei o
entro naquelas favelas lá. Não, digamos, por ter que pode acontecer com eles. '
medo, mas eu prefiro... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a c'onjunto Porto Belo é favela, é? ,
sua vizinha? O senhor não tem interesse de saber OS~~ ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Ele
qual é o traficante e fazer algum combate com ele? hoje não... Ele tem, deu o nome de conjunto, mas o

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - pessoal que foi morar ali - erª_um Iixão--ªntigamente-
Não, não tenho interesse, porque me dou bem com vieram de uma favela, inclusive eu.
todos eles.. Não tenho atrites com nenhum d~les... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A sua.

.. ~ O SR. 'DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- casa...
nhor se dá bem com todos os traficantes? O SR. EllSIÁRIO RODRIGUES DA SilVA _

O SR. 'EL.isIÁRIO RODRIGÚES DA SilVA - Essa favela ficava perto do parque industrial (ininteli-
N~o, com meu's vi~inho~. EU,falei: são 'três ruas. São gível).
três ruas, impossível que se tem' tanto traficante em O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É
três ruas; 'Conjunto Porto Beld, acho que é o conjunto ~asa favelada a sua?

, mais pequeno que a 'Cohab já construiu. O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não, o Não, como estou lhe dizendo, são mais de quinze

senhor está falando o Conjunto Porto Belo. Eu tô fa- anos tem esse conjunto. Então cada um foi melhoran-
lando nas suas redondezas também, não só nas três do a sua, melhorando, que a Cohab deu na época o
ruas. material pra construir uma casa de 42 metros. Minha

O SR. EllSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Se casa hoje deve ter 54 metros.
eu quero... se eu sei quem são eles? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E nes.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso. sas três quadras dos seus vizinhos tem algum trafi-
O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - cante?

Não, eu não sei. O SR. ELlSIÁRIO 'RODRIGUES DA SilVA -
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- Não.

nhor não sabe? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - tem traficante?

Não, não sei. O SR. EllSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- Que eu saiba não. Porque essa minha casa fica de

nhor tem filhós? frente pro campo, no fundo, a última rua.
O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Te- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual é

nho seis filhos. o traficante mais perto da sua casa?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

senhor não se importa com isso? Ah, eu não sei.
O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se·

eduquei eles, graças a Deus... e não só a eles, são os nhor não sabe?
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o SR: ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, eu não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor tá lotado em Colombo?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Tô
lotado em Colombo. '.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem
é o traficante de Colombo?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não sei. Porque eu fU,i agora pra Colombo em novem
bro, final de novembro, pra dezembro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Até
novembro o senhor estava aonde?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
estava no Alto Maracanã.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No
Alto Maracanã quem é o traficante?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O
senhor veja bem, o que eu sei ali é diz que diz que.
Tem essa tal de Branca, não sei quem lá, mas eu não
tive tempo de investigar, porque eu sempre trabalhei,
no máximo, como mais um. Então, o senhor pode cha
mar qualquer investigador da Divisão Metropolitana,
qualquer investigador da Divisão Metropolitana e faz
essa mesma pergunta pra ele e eles vão lhe dizer a
mesma pergunta. Podem até saber, mas não cheguei
nem a conversar com eles. Eu me limito, no meu plan
tão, a atender telefone e atendo muito bem e também
a receber os presos que a PM traz. A PM traz o preso
e diz: Olha, esse aqui caiu com três pedrinhas, cinco
pedrinhas. E simplesmente eu tenho que chamar o
meu delegado, informar a ele da situação, mostrar o
RAP e aí ele resolve se faz o flagrante ou não faz. Não
sobra gente, contingente pra poder fazer uma investi
gação, até chegar nessas favela e ver quem é a pes
soa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No ba
irro não tem como fazer investigação?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - No
bairro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
afirma que a Polícia Civil, em toda a região metropoli
tana, ela não investiga traficante.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Geralmente, quem vai fazer essa investigação são o
pessoal das delegacias mais grande aqui da cidade.
Lá, é bem pouco, quando um ou dois...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E tu
pediste ajuda pra esse pessoal pra investigar o tráfi
co?
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O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, eles fazem porque o pessoal vem agitar aí pra
(ininteligível), eles pegam e voltam na nossa área,
mesmo sem...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu tô
impressionado com o negócio. Tu não te preocupas
com o traficante onde tu mora. Tu não te preocupa
com o traficante onde tu trabalhou. Tu não te preocu
pa com o traficante onde tu foi lotado. Quer dizer, por
que essa despreocupação com o traficante?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
não disse que eu não me preocupo ou deixo de me
preocupar. Eu disse que eu não tenho...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
se tu te preocupa, tu investiga, tu é Policial, pô! .

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
disse que eu não tenho condições de ir atrás deles.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tem condições.

O SR. ELlSIÁRIO RORIGUES DA SILVA - Toda
equipe, é quatro equipe. Um plantão sim e três'nãq.
Toda equipe é formada por um ou dois, como que eu,
vou investigar sozinho?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Rosso
manno) - Sr. Elisiário, por gentileza, me dá um minuto
que eu preciso fazer um comunicado. Eu gostaria de
pedir toda a calma.a todos os pre~~ntes. Eu vou solici
tar que seja evacuado esse plenário. Nós vamos sus
pender a sessão por alguns momentos. Estou, rece·
bendo um comunicado pficial desta Casa, da Segu~

rança desta Casa de que houveram... De que existem
duas ameaças de bombae eu não posso deixar que
as pessoas aqui presentes corram risco nenhum. Por
isso eu estou solicitando a evacuação desse plenário"
com toda calma possível, até que seja feita a perícia.
A Polícia Federal vai fazer uma varredura, o sistema
de bombas. E nós voltaremos ao plenário para pros
seguir os trabalhos. O comunicado é oficial, estou
com ele em minhas mãos. E, ocmo Presidente desta
sessão, não posso deixar ninguém correr risco aqui.
Então, eu peço, inclusive, à imprensa que saia do ple
nário para que ele possa ser vasculhado. Está sus
pensa a sessão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
pediria, por favor, que o depoente acompanhasse a
segurança. Segurança... Acompanhasse o depoente.
(Pausa.)

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Declaro reabertos os trabalhos. Vamos
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prosseguir com a inquiriração. Passo a palavra ao tas denúncias contra ti te realcionando a tráfico de
Deputado I\tloroni Torgan, Relator dessa CPI. drogas. E no momento que tu me responde que não

O SR. DEPUTADO MORaMI TORGAi\.!- Ô, EIi- tem o mínimo interesse com o problema das drogas.
siário, diz que tem testemunhas que têm provas de O SR. ELI51flRIO RODRIGUES DA SILVA -
conversas tudas com traficantes. O que que tem a di- Veja, Veja, Presidente, se vocês colocassem um dis-
zer sobre isso? que-denúncia pra, pra dizer sobre, vamos supor, rou-

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - bo de cargas, é...de estelionato ou vamos, de homicí-
Posso até ter conversado, mas sem saber que fosse dios, essas mesmas pessoas, essas mesmas pesso-
traficante, digamos, assim. Eu não lembro de ter con- as também usariam dessa, desse DaDO pra falar o
versado com -alguém que eu soubesse. que estão falando. Mas se botássemos DaDo também,

O SR. DEPUTADO ~Jl0ROf\!1 TORGJ-\N _ Não quer dizer, fale bem, elogie, conte as vantagens, tam
bém eu tenho bastante. Mas vocês deixaram a opção

lembra? Tu acha que pode ter conversado sem sa- só de denúncia. Por ser homens traídos, mulheres
ber? mal-amadas eu, eu não, isso..e é motivo que eles têm.

O SR. ELISIARIO RODRIGUES DA SILW\ - Eu não posso também é...proibir...
Sem saber que foi traficante ou não, ou não alguma O SR. DEPUTADO rulORONI TORGAN - Mas
coisa direta a, a drogas, sei lá. veja que é interessante homem traído, mulher

O SR. DEPUTADO 1V1OROI~1TORGAI\.!- Eu es- mal-amada ia fazer denúncia genérica. A denúncia
tava falando contigo antes, inclusive dizerndo que as específica não tem nada a ver com homem traído e
tuas respostas estavam totalmente "inconvicentes" no mulher mal-amada.
momento que tu, como policial, não te preocupa com O SR. ELlSl/iRIO RODRIGUES DA SILVA -
os traficantes que estão ao redor da tua casa, que es- Certo. Talvez, num nível social mais alto, não, mas,
tão nos setores que tu trabalha, que estão nos seto- num nível social bem mais abaixo, que é meu, que eu
res que tu trabalhaste. Quer dizer, tu não tem o menor ..eu sou pobre, eu vivo no meio de pobre, vamos que,
interesse por esse assunto e sendo um policial de del- ó: "Fulano mexeu com..." Ele não vais encarar ele...
legacia distrital, metropolitana, que é um policial que O SR. DEPUTADO MOROr"l TORGAN - Tú é
não é especializado, é clínica geral. Então, ele deve pobre. Tu vivi com quanto?
saber o que tá acontecendo na sua área, se por uma
questão, talvez, de saúde, de problema físico. Aliás, SR. ELlSI!~RIO RODRIGUES DA SILVA - Sou,
se tiver muito problema físico já devia estar fora da ati- sou pobre. Eu vivo com o rendimento do bar, que o
va, inclusive, porque não, não condiz muito uma pes- meu enteado cuida, e dos torneios de futebol que eu
soa que não tenha condições físicas ser policial, por- faço. O. Senhor pode mandar alguém ligar pra Tribu-
que bota em risco a sua vida e a vida dos seus cole- na, que é um dos melhores jornais desse Estado, e
gas, porque na hora que precisar do recurso físico, veja quantos torneios de futebol eu fiz neste ano,
não vai ter esse recurso físico e pode, então, decretar quantos torneios eu fiz no...
a sentença de morte pra tie pra teus colegas. Então, O SR. DEPUTADO PJ10ROr~1TORGAN - Quan-
eu quero saber por que uqe tu te omitiste disso? to tu ganha para fazer um torneio?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES Di, SILVA - Eu O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
torno a dizer: falta de condições. Todo o policial não é Por e}{emplo, domingo, agora, foi, iniciou um torneio.
obrigado a se dedicar a, a averiguar ou investigar dro- Tinha quarenta times, quarenta.
ga5. Eu... Porque eu acho mais seguro, por exemplo, O SR. DEPUnmO ~10RONITORGAN - Sim.
no Alto Maracanã, quando nós assumimos ali, com o O SR. ELlSI!lRIO RODRIGUES DA SILVA - A
Delegado Pontes, onde ela um índice de vinte homicí- 35 reais cada inscrição. Não terminou domingo. Se
dios mensais ou mais, nós reduzimos isso em seis eu, se eu for embora, se eu não ficar aqui, não sei, eu
meses pra um homicídio, um homicídio por mês. Du- vou ter que continuar esse torneio , porque sobrou
rante seis meses, foi assim. Aí, voltou a dois, três, ainda vinte agremiações. Só que eu não vivo só das
mas, continuou esse nível mais ou menos. Não pas- inscrições. No mínimo, foi vendido vinte e poucas cai·
sou de cinco. Então, a gente deixou quase todos os xas de cerveja no domingo, com lanche e tudo. Um
_h_C?f"!licídios, quase todos, digo 99%. Todos eles fo- torneio desse tem Que me dar, no mínimo. três mil re-

-- -- ---_.-
ram... ais.

o SR. DEPUTt\DO i\J]OROI,~1 TORGiAN - Mas
veja que fica contundents, no momento que tem mui-

o SR. DEPUT~DO ~J]OROi\l1 TORGAN- No mí
nimo três.
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o SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - No
mínimo três mil reais.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quan
tos torneios desse tu faz assim?

O SR. ELlSÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Cada dois meses tem campeonato e os jogos todos
os...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então,
cada dois meses tu ganha três mil reais?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Pode ser...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O bar
te dá quanto?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Na
média de uns 1.500 a dois.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mil e
quinhentos a dois por mês?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Porque qualquer botequinho que tenha meia dúzia de
pinga e uma mesa de sinuca é obrigado a ganhar,
pelo menos, quinhentos reais.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Te dá
1.500 a 2 num mês?

O SR. ELlSÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Certo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Cer
to? Tu ganha quanto da polícia?

O SR. ELlSÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Em
torno de mil reais bruto.

O SR.DEPUTADO MORONI TORGAN - Mil re
ais líquido.

O SR. ELISÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Bruto.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E lí
quido?

O SR. ELISÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Qu
ase 900.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nove
centos. Tua esposa ganha dinheiro também?

O SR. ELiSÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Ela
tem uma microempresa de malharia e confecções.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E ela
ganha quanto?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Ah! Isso aí é o contador dela. Em torno de dois mil por
aí também. Ela se vira com a venda de roupas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dois
mil. Então, vamos somar os dois mil de sua esposa
com dois mil do teu bar, dá quatro, com 1.500 dos teus
torneios, dá cinco e meio.

O SR. ELlSÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Foi
três o torneio, que eu falei. Sim, tá 1.500.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mil
quinhentos, que é dois em dois meses. Eu tô soman
do num mês. São cinco e meio, com mais 900, são
seis e meio praticamente que tu ganha por mês.

O SR. ELlSÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Tô
ganhando bem, quase igual a alguns políticos, né?

O SR.DEPUTADO MORONI TORGAN - Então,
já deixou de ser pobre.

O SR. ELlSÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então,
já deixou de ser pobre.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
ordem, V. Exª me concede um aparte, Deputado?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer, a tua alegação de pobreza líquido tá ganhando
seis e meio por mês. Eu sou Deputado e ganho 5 e
100 no líquido. (Risos.). Então, pra te ter... Pagando o
partido, vai dar cinco. Mas, veja, tu tá ganhando seis e
meio. Então, tá brincando com a minha cara, né, com
essa história de pobreza.

O SR.ELlSÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
tenho seis filhos, doutor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - (Ri
sos.). Tú tá brincando comigo com essa história "sou
favelado, sou não sei quê", com 6 mil e 500 líquido no
bolso por mês. Ele ganha... é favelado mais ganha 6
mil e 500. Não, ele ganha novecentos na polícia, dois
mil do bar dele, 1.500 dos torneios que faz e dois mil
da miniconfecção dele, da esposa dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) - Eminente Relator, eminente Relator, eu
peço licença pra interromperV. EXª para assumir aqui,
porque o Deputado Celso Russomano retirou-se ali
pra comer alguma coisa. Eu tenho que advertir a tes
temunha: se fizer outra gracinha ela pratica um crime
de desacato à CPI. O senhor tem que prestar o depoi
mento dos fatos de que saiba. Isso aqui não é brinca
deira, tá?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Sim, senhor. Queira me desculpar. Sim, senhor, quei
ra me desculpar. ,

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer, Sr. Presidente, eu acho que o principal que eu
queria mostrar nessa testemunha é que chegam com
aquela idéia "Não, que eu sou o coitadinho, que eu
sou o favelado, que eu sou não sei quê, que nesse
meu nível não dá". Olha, 6 mil e 500 líqüido ganha
quem ganhar 9 mil reais no bruto, sendo funcionário.
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É um grande... Eu acho que delegado não ganha nós (ininteligível) tu já tá mudando a conversa. Por-
isso. Então, veja bem que o teu rendimento, só falan- que, quando eu perguntei, tu disse que em torno de 3
do nessas coisinhas aí, são 6 mil e 500. Agora, vamos mil reais em dois meses. Se é uma coisa que eu gosto
pro outro lado da moeda. Por que que tu admitisse é matemática.
essa renda de 6 mil 500? O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Certo.
Porque tem como confirmar. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E três

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Agora, mil é o que tu ganha. Porque, se tem 45 times pagan-
com esses 6 mil e 500, quais são os teus bens? do a inscrição de tudo isso, o tamanho do bruto vai ser

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu muito maior do que isso que tu falou, né?
tenho uma ca... um terreno, onde funciona o bar, te- O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
nho um carro... Certo.

(Não identificado) - Que carro é? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O bar,
O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - No quando eu perguntei, foi o que tu ganha. Não pergun-

momento, eu tenho um Opala e uma caminhonete tei qual o faturamento bruto do bar. Então, o que que
Willys 72, onde fazemos os fretes. aparece na tua conta bancária? Tu pode até me res-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quan- ponder assim - vou te quebrar o galho, aí: o que eu
to tu ganha no frete? ganho nos torneios necessariamente não vai pra con-

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - ta, fica no dinheiro, na minha mão, né?
Ah, isso, aí, geralmente, a gente faz um favor pro vizi- O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
nho ali, outro ali. Não dá pra andar muito, é à gasolina, Certo.
né? É modelo 72, verde. Tá lá. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que isso... e isso eu consigo entender, não é? Mas, na tua
que mais que tu tem? conta, qual é o movimento?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - E O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
eu... e eu sou sócio dessa cancha de futebol. Não tem como fazer as conta agora, porque, quando

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dessa eu compro muitas coisas com cheques pré-datado,
cancha de futebol. né. E isso, quando eu deposito, só pra cobrir um che-

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _ que que... que foi pré-datado.
Isso. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A tua

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual é conta é só pra cobrir a tua despesa. O dinheiro geral-
o teu movimento? Vai ser cobrado o teu sigilo bancá- mente fica na tua mão.
rio, o teu sigilo fiscal... O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Quando sobra algum, né?
Faço questão. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com 6

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...sigi- mil e 500 tem que sobrar, meu amigo. Se se tem gasto
lo telefônico. Qual é o movimento financeiro mensal que...
que tu tem? São esses 6 mil e 500 ou tem mais algu- O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
ma coisa? Esses 6 mil e 500 têm várias despesas. Esses 6 mil e

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - 500 tem,que bolar um torneio e gasta bastante tam-
Não, acho que... É só isso. bém.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É? Eu
essa a tua renda mensal no banco? O que vai apare- só queria mostrar isso, Sr. Presidente, mostrar essas
cer são 6 mil e 500 reais entrando todo o mês? contradições. Eu acho que se mais algum Deputado

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Lá quiser argüí-Io, pode argüi-lo.
não vai, não tem como aparecer lá, porque, por exem- O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
pio, essa cancha, ela tem um gasto de luz, ela tem um Biscaia) - Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
bar, ela tem um gasto muito grande. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não Elisiário, eu queria, em primeiro lugar, lhe perguntar: o
vem com conversa de bar e coisa, porque, quando senhor sabe por que o senhor tá aqui?



O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Veja, srª Deputada, é... essa CP" hum, ela é conheci
da nacionalmente e, talvez, internacionalmente...

(Não identificado) - Com certeza.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - To
dos sabem...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sabe o que o Clinton disse do Brasil hoje...

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - To
dos sabem...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...da
CPI hoje?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Tá.
Todos sabem da capacidade dos Srs. Deputados. Se
ria fácil pegar uma pessoa menos Iculta, bem menos
culta e... Talvez a gente cometeu algum deslize na
própria palavra. O peixe morre pela boca, a gente não,
mas diante...
J

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) - Ou pela palavra.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - ...
perguntas aqui pode morrer pela palavra, bem lemo
brado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei
xa eu dizer pro senhor o seguinte: o senhor tá insinu
ando que nós poderíamos levar o senhor a prestar um
depoimento que lhe incriminasse. Só existem duas
formas de fazer isso, que a gente chama de ato falho,
quando a gente acaba falando mais porque se perde
- e é verdade - ou se a gente fizesse, tivesse monta
do um depoimento pro senhor e tivesse aqui, de uma
maneira, lhe impelindo a falar e lhe obrigando a falar.
Essa segunda possibilidade é impossível. Só resta a
primeira. No fundo, o senhor, pelo que o senhor come
çou a dizer, já me mostra que não é tão santo quanto
inicialmente eu esperava que o senhor fosse.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Deputada Laura. Me permite, Deputada Laura?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.
EXª tem o aparte.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Só
pra mim é... até aproveitando...
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O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - pressão é, no Paraná, é comum. Acho que é em qual-
Mais ou menos eu sei sim, senhora. quer lugar do Brasil, né?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O (Não identificado) - Vestiu o chapéu.

que que o senhor s~be? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por
O S.R. ,E.LISIAR.IO RODRIGUE~ DA SILVA :- que que você, então, vestiu o chapéu ou se sentiu en-

Que, a pnnClplO, me ligaram que eu tinha um... assl- tre uma dessas pessoas que poderia sair daqui alge-
nar um papel lá pra vim depor aqui. Eu, imediatamen- mado?
te, procurei o meu chefe, meu chefe mandou no de
partamento, eu assinei, como vim depor como teste
munha.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim.
E por que que no meio do seu depoimento - eu tava
subindo na mesa, mas tenho um bom ouvido - o se
nhor disse assim: "Se eu sair daqui, tem torneio." Por
que o senhor não sairia daqui?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Certo. Porque outras pessoas vieram aqui também
como testemunha e eu vi sair algemado também.
Embora eu não tenho nada a ver com...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
senhor ... Sim, mac o senhor sairia algemado por
quê? O senhor acha que o senhor tem algum envolvi
mento pra sair algemado?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
Não, como porque... a testemunha Quer dizer, eu
não sei até aonde vai a testemunha .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tes
temunha é testemunha.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Então, eu sou uma testemunha. Então, não tenho por
que sair daqui algemado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
vou voltar a pergunta. O senhor me di... eu lhe pergun
tei, eu ouvi o senhor dizendo o seguinte: "Se eu sair
daqui..:' Aí, o senhor disse isso: "porque algumas tes
temunhas vieram depor e saíram algemadas". Não é
verdade? Algumas pessoas vieram depor, foram indi
ciadas depois, o Poder Judiciário decidiu por sua pri
são temporária e, aí, sim, saíram algemadas.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Sim, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
só queria entender... eu só queria entender por que
que você, de alguma maneira, se sentiu como se fos
se uma dessas pessoas, pudesse ser uma dessas
pessoas. Em outras palavras, pro povo entender, por
que que a carapuça entrou?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não entendi.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por
que que a carapuça entrou? Eu não sei se essa ex-



O SR. ElISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Marcos Germano eu conheci de nome, porque traba
lha no 82 Distrito.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
nome. Mas ele trabalha no 8Q Distrito?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
uma favela próxima à sua casa?

O SR. ElISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Próxima da minha casa. Eu moro em Porto Belo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, vamos... O senhor já ouviu falar... o senhor co
nhece o Delegado Reginaldo Moreira?

O SR. ElISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, nem pelo nome.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não.
Marcos Germano?
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
Exª tem o aparte. Quando trabalhava no 8Q Distrito.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu-
bem ao contrário, Sr. Elisiário, o que o senhor tá di- ando você trabalhava?
zendo. Exatamente o contrário. A CPI não prende O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
pessoas humilde. A CPI não tá atrás do pobre,..a CPI Não, quando ele trabalhava.
não tá atrás do consumidor de droga; a CPI não quer, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu-
como o senhor diz, peixe pequeno. Nós queremos ando ele trabalhava. O senhor trabalhava aonde na
exatamente os grandes financiador do narcotráfico, época? '
os grandes organizador:s do crime organizado, as O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Na
cabeç~, aqu~l.e~ que estao em posto~-chave, a~ueles época, eu trabalhava em Campo Largo.
que sao policiais e conhece como e que funcIona o
narcotráfico, porque eles funcionam ora como polícia A SRA. DEPU~ADA LAURA CARNEIRO -
ora como bandido. Quer dizer traficam além de dro- Puxa! Mas o senhor la trabalhava em Campo Largo
ga, informações, porque só el~s conseg'uem essas in- mas sabia da existência de um...
formações, pela sua condição de polícia, por terem a O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Do
carteira, terem a (ininteligível), às vezes batem lata 82 Distrito dá mais ou menos uns cinco quilômetro da
com lata, né? Então, exatamente por isso. Então, o minha casa.
senhor tá enganado. Nós queremos é peixe grande e A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
que tem informações de que tá envolvido. Aquela... as senhor sabia todo o mundo trabalhava lá ou o senhor
pessoas humildes, nenhuma pessoa humilde foi pre- só sabia do Germano?
sa na CPI. Ao contrário, as pessoas humildes senta- O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
ram aí pra contribuir com a CPI pra nós pegarmos pei- Não, sabia quase todos.
xe grande. Bem diferente. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - senhor já seria capaz de citar dez?
Atrás de mim. Deixa eu continuar, então, perguntando O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Da
pro senhor. Eu vou lhe explicar por que que o senhor época?
tá aqui. Alguns depoimentos foram feitos na CPI e A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ É.
foi ... o senhor foi citado nos depoimentos como sendo O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
um homem importante numa organização criminosa,
no Morro do Piolho, é isso? É assim que chama? Que trabalhava na 8ª?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _ É. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.
Morro do Piolho é uma favela próxima da minha casa, O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Dr.
né? Kyoshi, Paulo César, Waldomiro, Carvalho e esse

próprio que a senhora tá falando...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Hum, hum.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - ...
e os que por aí que não passava mais que isso. não ti
nha mais que dez, não.

A SRA. D~PUTADA LAURA CARNEIRO - Não
tinha mais que jaez? E Paulo Paulada, nessa época
tava lá? I

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não , senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Tava onde, você lembra?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, não lembro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
você honhece o Paulo Paulada?



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Gente boa é uma coisa. Tenho vários colegas que são
g~lJte boa; outros colegas de Parlamento, com os
quais eu me dou melhor; outros colegas com os quais
eu tenho que conviver por força do meu trabalho; ou
tros colegas que, além de ser gente boa, são impor
tantes. Qual é, que que são importantes? Que que
quer dizer, na polícia, ser importante?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - A
senhora veja bem, pra mim é é muita surpresa de
tudo que eu tô vindo, ouvindo ..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor não tá ouvindo nada, eu estou lhe perguntan
do. O senhor é que tá contando pra mim, não sou eu
que tô contando pro senhor. A pergunta é clara.
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O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Já O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
de vista, sim. Pois é, acho que é uma pessoa importante.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Hein? Elisiário, eu gostaria... talvez pelo hábito de ser mu-

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - De I~er, eu gosto das coisas .muito 9~aras. _A perguntaJL
vista. sln:'ples. O que que quer dizer ser Imp.ortante, eu gos-

Ut'AD.A LAURA CARNEIRO _ S' t~na que o senhor respondesse: ser Importante quer
. A SRA. DEP K '" '" '" o dizer... ponto.

de vista., . O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
O SR. ELISIARIO RODRIGUES DA SILVA - So Uma pessoa de... todos, todos conhecem, quase to-

de vista. dos conhecem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -Isso
sabe que, na .época, ele nã~ trabalhava I~? Você é um é ser importante? Ou ser importante é ter uma certa
h~mem bem Informado, mUito ~mbora nao conh~ça... influência, além da que outros têm?
so c~nheça todo o ~undo. de,vlsta. Vamos continuar. O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
Voce conhece Edmlr da Silveira? At' d, e po e...

_ O SR. ELISIARIO RODRIGUES DA SILVA - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Até

Nao. pode, não. É ou não é?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _

Já ouviu falar dele?, Pra mim ele não é, porque nunca, nunca soube que
O SR. ELISIARIO RODRIGUES DA SILVA - ele foi importante ou influente pra alguém (ínínteligí-

Nos meios de delegacia. vel.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
que você ouviu falar dele? senhor que falou que ele é importante, não fui eu.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
Ouvi falar que ele é, é um rapaz importante. Quanto Eu... o que eu falei pra senhora que eu ouvi dizer que
a... que tão falando de droga, eu dizer... nem... até era uma pessoa importante.

desconhecia isso. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - certo, que era importante?

Não... eu não (inintelígível). Só perguntei: importante O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - É.
como, importante pra quê? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - A Samir Skandar, o senhor conhece?
gente sabe.. os tiras que são gente boa, a gente fala O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
gente boa, é, não faz mal pra gente, é... é prestativos, Não, não sei.
né?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Nunca ouviu falar?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Também, mesma coisa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como uma pessoa boa praça, mau praça ou uma
pessoa importante ou "desimportante"?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Tira, tira.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
um tira, não era um tira importante?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não....

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não?



O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Desmanchada, foi o que eu falei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tê
certà?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Tá
certa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, o Cadu é um desmanche?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, ·eu não posso dizer isso porque eu nunca me
aproximei dali.

, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
quem falou em desmanche foi o senhor.
. O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
Não, a senhora falou (ininteligível) desmanche.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem falou que desmanche era... o senhor concor
dou comigo que era um desmanche.

, O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - A
ser:'lhora perguntou o que era desmanche, eu disse
que desmanche na gíria policial e gíria... pra impren
sa...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bom, o senhor acha que seja um desmanche, tá bom.
E Paulo Mandelli, o senhor conhece?
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O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - De
Pra mim, não. ' . peça~fusadas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá . A SRA; DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
hom. Nem ouviu fal~r? . a pessoa fala aqui que é desmancbe, que..é de carro

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - roubado, enfim... já ouvi tanta coisa. :
Ouvi de nome só, a mesma coisa ... ' , O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

A SRA. DEPUTADA LAURA CAR,NEI~.o~ E o D~smanche é uma gíria que... que... a maioria usa. ,
Mauro Canuto, o senhor conheceu? ' A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES, DA" SILVA .:. gfria?
Mauro Canuto? . ,. O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO '- 'É. Não, não só os meios policiais, os meios de imprensa
O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA .;. e até as pequ~nas oficinas (ininteligível): oh, estragou

Conheci, eu trabalhei na Furtos e Roubos em 'oitenta um 9arro, vá la no desmanche de fulano que eles...
e... 87, 87, 88. Na época ele trabalhava lá., A SRA. ~E~UTADALAURA C~RNEIRO-: Mas

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ O ?~~m~nChe nao e uma palavra ... nao pressupoe um
senhor trabalhou junto com ele? . Ihç:ltO. •

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _ ,O SR. ELI~IA~IO_R~DRIGUES DA SILVA -

N- . Na 'po a dev',a ter ns quIa- Realmente. Me da, da. Nao, e. A palavra desmanche...
ao na mesma eqUipe. e c u é d h I .'? E ' I . d

renta ou cinqüenta tiras lá né... esmanc ar a.guma co~sa, ne. se e oJa e peças
, . de 'carro, quer dizer que e pra desmanchar carro.

A SARA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO .... Sim, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
mas voces trabalh~ram... , , Uma loja que vende peça de carro é uma loja que ven-

O SR. ELlSIARIO RODRIGU~S.DA SILVA - .., de peça de carro. Um desmanche, na minha cabeça,
e eu como era novo de Furtos, ne, a gente pegava é loja que vende peça de carro roubada desmancha-
aquelas equipes mais... mais devagar, que eles falava da.' '
mais de (ininteligível).

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quer dizer que o senhor era de Furtos, né?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - E,
foi em 88, 89, por aí.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO ... Fur-
tos também trata da área de vefculos?, .

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA $ILVA 
Não, mais a especialidade é furtos e roubos; assalto a
bancos na época, né? ':

~ I • '

A SRA. DEPUTADA LAURA CAR.NEIRO - Só
assalto a banco?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SIL:.VA 
Furtos e roubos, assalto a banco, latrocfníQ, essas
coisas.

. .
A SRA. DEPUTADA LAUR'A CARNEIRO - Ah,

sim. O senhor já ouviu falar num... acho queé um local
que existe chamado Cadu ou uma coisa assim?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA- Já.. . ,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO ':"Oue
que é o Cadu?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA .;..
Cadu é uma loja de peças usadas. :'

A SRA. DEPUTADA LAURA, pARNEIRO 
Uma loja de peças usadas.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem é?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O
Brasil... é, é um grande traficante que está foragido da
Justiça Federal. E se eu tivesse sido um traficante...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor sabe que ele tinha aqui uns empreendimento
zinhos, chegou a ter uma firma, mudou o contrato so
cial em tempo, mas, enfim...

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, não, claro que não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi
descoberto e aí mudou o contrato social.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, não, não sabia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não.
Mas ele tem uns negócios aqui.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
Não, deixa eu terminar se eu conheço... eu ouvi fa-
lar através da imprensa ..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor ouviu falar.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - .
através da imprensa, todos que estão aqui ouviram .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Hum, hum.

O SR. ELl91ÁRIO RODRIGUES DA SILVA - E
seu eu fosse um traficante, imagina, amigo de Fer·
nandinho Beira-Mar...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, não, não disse que o senhor era amigo dele,
não.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, se eu conhecia, se eu fiz negócio com ele?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, não, não. Se a droga que chegava ao morro se
era proveniente de Fernandinho Beira-Mar?
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O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - tras... enfim, o senhor seria uma, assim, equipes de...
Não. pequenininho, diga-se de passagem, ninguém disse

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. que o senhor era grandalhão, não, mas que o senhor
Nunca ouviu falar? era, que a cidade toda sabia, que as pessoas têm

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _ Já medo, que o senhor era violento. E o que mais me
ouvi falar, claro. ; chamou .a atenç~o é que o senhor utilizaria droga de

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ E Fer~an~lnho Beira-Mar. Que que o senhor acha das
ele tem o quê? denu~clas? Que que ~ ~~nhor s~be, o ~ue o senhor

O SR ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _ pode Informar? Quem e f-ernandlnho Belra·Mar, o se-
• nhorsabe?

~~:,on:?senhora tá dizendo, é um desmanche tam- O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, Sei.
como eu tê dizendo, um desmanche. Agora, explica
uma coisa pra mim: o Saiu, o senhor chegou a ouvir o
nome desse?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Saul.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Saul.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Saul.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
quem era o Saul?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Se, se não me engano, era aquele rapaz que foi, que
morreu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
morreu?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA- Ele
era dono de uma loja de, de autopeças também, de
peças usadas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
.Esse era dono de uma loja de peças usadas.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Mas não tive contato, só soube assim... nunca me
aproximei dele porque, na época que houve isso aí foi
uma repercussão estadual, quase nacional, né?
Então, a gente ficou sabendo algumas coisas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei·
xa eu dizer pro senhor: dois dos depoimentos, talvez
três, porque os outros não estão aqui nesse momen
to, e eu não posso jurar, que incriminétram esses poli
ciais - Samir, Mauro Canuto, Edmir, Reginaldo, Ger
mano - também dizem que o senhor comandava o
tráfico de drogas no...

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Morro do Piolho.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - '"
Morro do Piolho e na região. Assim como Mauro, em
determinadas áreas do centro, o Reginaldo em ou-
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o SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, eu não sei de droga nenhuma. Outra coisa que
não tá bem, bem citada aí. E citar o Morro do Piolho...
não, não tem ponto de droga nenhum lá. O que a gen
te sabe, de vez em quando, graças a Deus, a Polícia
Militar através da Ronda, tá fazendo um trabalho sen
sacionallá; a cada uma hora, duas horas, tem uma vi
atura da Ronda lá. E graças a Deus acabou com isso
aí.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
não diz que não é assim, não um ponto qualquer, não.
Diz que tem lá um... diz que é um lugar, um tipo resta
urante pro pessoal tomar canja. Eu até brinquei que...
depois, embaixo da canja, vem o saquinho.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - É,
eu vi a senhora falando isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Você viu?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
vi, eu vi.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
então você já sabia o que eu ia te perguntar.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, não, porque não tinha... não condiz nada...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Hein?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não condiz com a do parquinho, a senhora falou, né?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Hein?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Fa
lou do parquinho...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, não falei parquinho, não. Eu falei foi da... do sa
quinho que podia estar debaixo da canjinha .

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
(Ininteligível.) Entendi o parquinho.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, não, é um saquinho... é que minha voz anda rou
ca. Então, você ouviu tudo que eu falei.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Hum, hum.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então fica mais fácil. É mais fácil, então, agora, você
falar sozinho. Eu fico calada e ouço você. Se você já
sabe o que vou te perguntar, é melhor você falar.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, eu não sei o que a senhora vai me perguntar. Eu
ouvi. ..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
acho, eu já tô achando que você é mais esperto do
que eu pensava.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Oh, quem dera, quem dera.

A SRA. DEPUTADA LAURAI CARNEIRO 
Estou chegando à conclusão que você é mais esperto
do que eu imaginava. Bom, que você... eu não tenho
muitas dúvidas, mas mais esperto eu tô tendo quase
a conclusão. Mas, enfim, vamos continuar, conta pra
mim. Lá tem um lugar onde o pessoal toma canja?
Você conhece o morro, eu não conheço.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Primeiro lugar, não é canja. É que, na sexta-feira...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
é canja, então conta pra mim o que que é.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - ...
o pessoal, o pessoal que joga no meu time, né, não
tem nenhum viciado no meu time, posso lhe dar...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
graças a Deus!

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Nenhum. Dou o nome deles.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Aliás, graças a Deus, o pessoal do esporte não tem
Dada a ver...

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - É
saudável, é saudável.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
saudável, nada a ver com o narcotráfico.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - E,
e não sempre.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Até
porque não dá.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - É,
não dá pra...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Agüenta uns dias, porque depois não vai continuar.
Se cheirar muito, vai... Pode até correr na hora, mas
depois vai cair.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Então, de vez em quando, o cara (ininteligível) faz
um... a gente chama de caldão, né? Caldão é um..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cal
dão.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Caldão é um professor, é um professor de educação
física, né, e ele, quando bebe, ele fala alguma gírias
tipo caldão, duvido, coisas assim, e a gente pegou
essa gíria. E ele vai lá e faz esse caldão, de mocotó ou
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de peixe. E daí cada um paga a sua cerveja e é isso... O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Di
geralmente nas sextas - geralmente - quando acon· é... é a filha do, do homem que eu vendi a... a minha
tece na sexta-feira. E não é restaurante, não, é o bar. primeira casa, que era nesse meu conjunto, pra com-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se prar esse terreno de cima, onde que fica em frente ao
eu trouxesse aqui agora - pedisse aqui ao Presiden- campo.
te, não sei se tá aí - mas, se eu trouxesse um, um, O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Bom, então
uma dessas testemunhas, o senhor faria aí um tê- nós temos aqui, pro senhor ter uma idéia, uma pes-
te-à-tête? soa denunciando o senhor e o policial civil, Paulo Cé-

O SR. EUSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - sar, que junto com o senhor, os senhores seriam res-
Isso compete a vocês, eu tê aqui à disposição, pra co- ponsáveis pela distribuição de drogas no Bairro Santa
laboração... Helena e no Conjunto Itatiaia. E que a Di faz o repasse

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ dessas drogas pros senhores. Que que o senhor tem
Não, quero saber se o senhor se... pra me dizer com relação a esta denúncia?

(Não identificado) - Nao discuta, não. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
(Não identificado) _ Perdão, Deputada, é que Esse Paulo César tem algum apelido, alguma coisa,

eu não agüento muita moagem desse jeito, perdão. só por Paulo César num...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Mas O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Paulo César,

o senhor sabe que eu tenho uma paciência... policial civil Paulo César.
(Não identificado) - Eu não tenho, perdão. O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

Não, nunca me aproximei de nem um policial com
(Intervenção inaudível.) esse nome. Só se for algum apelido, mas com esse
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se o nome nunca me aproximei desse policial. E essa Di, o

senhor quiser, eu paro agora, Padre. (Pausa.) Sr. Pre- último contato que eu tive com ela, eJa estava venden-
sidente, eu tê satisfeita. do uns apetrechos de uma lanchonete dela, ela acha-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos va que eu ia usar no bar, que agora com a cancha mo-
Biscaia) - Deputado Uno Rossi, algum esclarecimen- vimentando, possivelmente lanche, alguma coisa, e
to? eu disse que não tinha condições de comprar. Se qui-

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Tenho. 5esse me vender à prestação, muito bem; e ela não
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos quis me vender, foi só isso. Até cheguei a intermediar

Biscaia) - Pois é. o pai dela, e o pai dela disse que era tudo com ela.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI _ Eu acabei Nem sei se ela trabalha com droga.

até atrapalhando, Sr. Presidente, à Deputada Laura O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Bom, nós te-
Carneiro, porque a Deputada falava na possibilidade mos um caminhão de denúncias, e eu prefiro não...
de uma acareação. É isso, Deputada? não continuar nominando uma a uma, porque nós te-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Era, mos ainda muitas pessoas pra ouvir e, pra que nós
mas eu acho que eu tê prejudicando... o padre Roque, possamos inquiri-Ias, algumas decisões têm que ser
acho que gostaria de falar. tomadas nesta tarde, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Não, não, O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
não... (Ininteligível.) Biscaia) - Não há mais nenhum Deputado que queira

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ dirigir pergunta à testemunha. Agora...
Então, eu, eu acho que era importante que o Padre O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Pela ordem,
Roque tivesse a palavra. E como eu me sinto uma Sr. Presidente.
companheira aí da terra, ele é o Deputado da terra, eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
me... vou-me recolher à minha insignificância. Biscaia) - ... nós precisamos fazer uma acareação em

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI _ Sr. Elisiário, seguida. Pediria que ele aguardasse um pouco
nós temos o 0800619619, que é um telefone nacional mais...
pras pessoas receberem, passar informações. Já re- O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI-Isso, a minha
cebemos sessenta páginas e daqui a pouquinho tá ordem seria justamente essa: eu gostaria que ele-fi--
chegando as outras. No momento em que o senhor casse à disposição...
está aqui, com certeza outras aparecerão com rela- O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
ção ao senhor. Por exemplo, a Di, quem é a Di? Biscaia) - Há uma outra testemunha que terá de ser
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acareada. Se for necessário, em razão do depoimen- O SR. DEPUTADO RoeSON TUMA - Pra co-
to... Então ele pode aguardar um pouco. Nós vamos municar ao Sr. Secretário que foi aprovado esse re-
prosseguir os nossos trabalhos. Eu vou passar a Pre- querimento e pedir pra que ele ... vir à Assembléia e,
sidência ao Presidente, Deputado Magno Malta, por- obviamente, nós tentarmos ouvi-lo ainda no dia de
que eu quero... hoje.

(Não identificado) - O senhor está bem... O SR. PRESIDENTE (Deputaçio Magno Malta)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos - Nós vamos ouvir o major... nós vamos ouvir em ses-

Biscaia) - Não, eu passo a Presidência a V. Exa., eu são reservada, e eu, nesse momento, transformo
quero apresentar um requerimento que eu acabei de essa sessão em reservada, nós vamos nos retirar e
elaborar... e a Presidência a V. Exa. vamos à sala, pra que a imprensa não tenha que des-

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Pela ordem, montar todo o seu aparato. O som tá preparado lá em
Sr. Presidente. Enquanto o Deputado Magno Malta cima, (íninteligível.)? Então, vamos. Esta transforma-
assume a Presidência, eu gostaria de pedir, então, da em reservado e vamos ouvir o major Waldir... é
que a Segurança, Sr. Presidente, pudesse encami- isso?
nhar o Sr.'Elisiário é que-numa sata pudesse esperar, (Não identificado) - Waldir Copetti Neves.,
então, um outro momento, para que nós possamos O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno M.alta)
continuar inquirindo, por favor. - ... Copetti Neves.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) (A reunião é suspensa.)
- Repete sua questão de ordem, Deputado. É que
não ouvi. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Está reaberta a sessão. Peço à Seguranç~ que faça
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- A questão de entrar o cidadão de codinome João. Eu ia falar Sei-

ordem era justamente essa, Sr. Presidente, que a Po- ja-Flor... Cidadão de codinome João. (Pausa.) Prepa-
lícia Federal acompanhasse o Sr. Elisiário a uma sala, re a assentada dele. Favor tirar a algema qele, por.~a-
esperando um outro momento do seu chamado. vor. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS Está pronto. Podemos ler o compromisso? De
BISCAIA - Sr. Presidente,... pé, façamos o compromisso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) eODINOME JOÃO _ Faço, sob a palavra de
- Deputado Antonio Carlos Biscaia. honra, a promessa de dizer a verdade no que soube.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS ou me for perguntado.
elSeAIA - Não, eu quero submeter aí à aprovação (Não identificado) _ Você tá acompanhado do
da CPI um requerimento que eu elaborei e que foi rati- seu advogado?
ficado pelo Deputado Robson Tuma, pelo Deputado
Padre Roque, no sentido da convocação do Secretá- eODINOME JOÃO - Tô.
rio de Estado de Segurança Pública, Cândido Manuel O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Martins de Oliveira, para prestar esclarecimentos pe- - Quem é o advogado dele? Cadê o advogado dele?
rante essa CPI. Se possível, ainda hoje, em razão de Como é o nome do seu advogado?
diversos fatos que chegaram aqui ao nosso conheci- eOOINOME JOÃO - Dr. Marden(?).
mento. Como é uma deliberação, ela precisa da apro- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno M'alta)
vação aqui dos Plenários, do Plenário da CPI. - Dr...?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) eODINOME JOÃO _ Marden.
- Está em discussão o requerimento do Deputado
Antonio Carlos Biscaia. Antonio Carlos Biscaia, Rab- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
son Tuma e Padre Roque subscrevem. Deputado - Dr. Marden está aí? (Pausa.) Você gostaria de espa-
Pompeo de Mattos, alguém quer discutir? Senão, va- rar que ele aparecesse?
mos votar. Em votação. Os favoráveis continuam eODINOME JOÃO - Não, tudo bem. Pode ser
como estão. (Pausa.) Aprovado. assim mesmo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or- (Não identificado) - Então, tá.
dem, Sr. Presidente. Questão de ordem, Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
te. - Vou' te dar a palavra. Você'-tem-'"(Jm tempo.-C-omo-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) você tá de costa, você pode levantar até a testa. Não
- Questão de ordem. tem... problema. Tá de costa.



CODINOME JOÃO - Hum, hum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- .. , Pra que nós possamos é... em troca da relevância
das suas informações, poder requerer. O fato de você
não estar condenado é uma coisa que lhe favorece
muito. Tá bem?

CODINOME JOÃO - Tá bem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Então, você tem a palavra, pra começar falando o
que você sabe.

CODlNOME JOÃO - Eu posso começar falan
do a respeito da minha prisão e como fui usado, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Pode falar.
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•(Não identificado) - (fnínteligíve~'foto da cara CODlNOME JOÃO - Eu queria pedir aos se-
défe, por favor. nhores...

,O'SR: DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
PresidEmté... ' - Levanta o som, por favor. Vai.

O 'SÁ. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) CODINOME JOÃO - Eu queria pedir aos se-
- Não, tá batendo lá pelas costas. nhores que eu se encontro preso, detido. Desde já o

, . O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ ~eu filho eu não consigo ver mais, nem ~.,minh~ famí-
Presidente... Enquanto ele se arruma, Presidente, la, ~orque, sou ameaçado de morte, ne .. ~ntao, eu
q~ero pedir a V. Exa., pela ordem, só pra dizer o se- ~uena pedir aos se~hores que... ~u estou dl~posto a
Quinte: eu recebi uma informação, Presidente... ~ar a verd,ade, a~U110 que eu sei, ~as quena prote

çao pra minha Vida, porque... senao, futuramente,
, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) meu filho vai crescer sem pai. É só isso, senhores.

-, Hum... Hoje, o que eu tenho é somente o meu advogado, que
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - ... me dá... me ajuda, né, mais ninguém.

A respeito do policial Odilon Ferri(?) Júnior, que ele O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
tem, uma chácara, Presidente, e eu gostaria da sua Presidente, ...

compreensão... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Sr. Relator.

~ Tem o quê? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... de
. ' O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - ... acordo com a colaboração do réu, eu gostaria que ele

Que ele tem uma chácara em Morretes. É um lugar fosse tratado como réu colaborador e recebesse to-
aqui próximo. Eu não conheço, mas dá uns 30 minu- das as garantias de vida por parte do Governo do
tOl? de carro, 30 ,a 40 minutos. E que essa chácara é Estado e do Governo Federal, já que o programa de
um lugar assim até de difícil acesso e não é qualquer testemunhas é para pessoas que não estão presas.
um que chega lá, a não ser quem conhece. E que, Mas, assim que também saísse da prisão, que pudes-
nessa chácara, está lá Luciano Santos Nunes, que é se ser incluído no programa de testemunhas.
irmão do Edson Nunes, que depôs aqui. .. que depôs CODINOME JOÃO - Inclusive, doutor, eu não
aqui. E ele... e ele... E lá nessa chácara, Presidente, fui julgado ainda. Faz 85 dias que estou preso.
denuncia o Edson, tem lá um acervo de materiais, de O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
eq.uipame~to roubad~, dólar.es, enfi,m, uma porção de eu gostaria, depois, de encaminhar, de acordo co~
cOisa. Entao, eu quena pedir, Preslden!e, que nesse as declarações, um ofício ao Ministério Público, para
mO'11ento pudesse se deslo.car alguem, acompa- que levasse em consideração as suas colaborações.
nhando... acom~anhando, ne, u';las pessoas que CODINOME JOÃO _ M it obri do.
sabe, pra que nos possam fazer la um levantamento u o ga
pela ~olícia Federal. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno_Malt~)
, O SR PRESIDENTE (O t d M M It ) - Agora, nós esperamos que a sua colaboraçao seja

, , . . epu a o agno a a mesmo relevante...
-"Eu gostafla que... Se V.Exa... Coloque no papel

;" ,
es~e endereço. Vamos passar ao Superintendente da
P61ídià Federal, -juntamente com a Polícia Militar....
Pedir'ao Comandanté, que está aí, pra ver se, junto,
dí§ponibiliziúJma 'equipe pra poder fazer...

, ','," (Ini~n,enções simultâneas ininteligíveis.)

, O .SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Deputado Pompeo tá requerendo uma busca e
apreensão. Vamos votar. Discussão. Votação. Favorá
vel permaneçam... Aprovado. Peço à Assessoria que
prepare 'e que se cumpra imediatamente. Você tem a
palavra, pra pod~r fazer a exposição que você quiser
fazer, 'a respeito do que você deliberou no seu cora
ção de fazê-lo ~, a partir daí, nós vamos passar às in
quirições.
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CODINOME JOÃO - No dia 14 de dezembro, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
eu fui solicitado por uma agência Cleverson Automó- - Ele concordava.
veis, de Curitiba, pra descer até Joinville, buscar lá um O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
produto tóxico. Chegando em Joinville, eu fui... eu pe- não botava a mão na droga?
guei, naquela... naquele dia, 850 gramas de crack, e -
fui abordado pela Polícia Federal subindo (ininteligí- CODINOME JOAO - Ele não "ponhava" a mão

na droga.
ve!.) de um posto, chegando aqui em Curitiba. Só que
a intenção do Cleverson era que eu caísse, pra pas- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
sar atrás uma carga superior àquela uma que eu esta- - Mas concordava?
va trazendo. Então, no caso, eu fui usado pra cair, pra CODINOME JOÃO - Concordava.
ser... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Continua.
- Intenção de quem? CODINOME JOÃO - E inclusive foi... Daí era

CODINOME JOÃO _ Do Cleverson. estipulado no 8º Distrito uma quota, né, toda equipe
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) teria que manter aquela quota de venda, no caso de

_ Quem é Cleverson? apreensões de droga e no caso dos acerto ali teria...
CODINOME JOÃO _ É dono de uma agência toda equipe, por mês, teria que manter aquela quota.

de automóvel aqui em Curitiba. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Que quota?
_ Como é o nome da agência dele? CODINOME JOÃO - Era dez mil reais pra casa,

CODINOME JOÃO _ É Cleverson Veículo. naquela época, né, que eu me lembro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

_ Cleverson Veículos. Continua. - Pra casa? Que casa?
CODINOME JOÃO _ Daí, sendo preso, né, não CODINOME JOÃO - A delegacia, no caso, o 8º

quis relatar, no momento, ali, a... o nome dele, né? Ci- Distrito, né? Toda equipe teria que dar por mês dez
tei depois, pra Polícia Federal, e pro Juiz, Dr. Roberto, mil reais apreendendo as pessoas, tomando dinheiro
né, e hoje eles pediram pra citar também aqui, né? e dez mil seria para a delegacia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Depu~ado Magno Malta)

H h
-Quando foi isso?

- um, um.
CODINOME JOÃO _ E sobre... CODINOME JOÃO - Oi?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Desliga esse celular aí, celular é uma festa, hein? - Quando?
Vai. CODINOME JOÃO - Quando foi isso? Eu não

CODINOME JOÃO - E daí, no caso, fui preso, me lembro bem certo a data, foi na época que o Dr.
né, permaneci preso até hoje e antes com envolvi- Kyoshi estava no 8º.
menta com a polícia também, né, a gente presencia O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
coisa, tinha envolvimento na época do 8º Distrito, que - Não precisa data específica. Tem dois anos, tem um
era o Paulo César e o Dr. Kyoshi que comandava, né? ano, tem seis meses?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) CODINOME JOÃO - Não, tem bem menos,
_ Hum. bem menos. Ele saiu do 8º, veio pro 1º Distrito, foi pra

CODINOME JOÃO - Então, a gente pegava a Delcon (?), ainda faz uns seis meses.
droga dentro da própria delegacia ali. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Que mais policial lá?
_ Qual delegacia? CODINOME JOÃO - O policial Reginaldo.

CODINOME JOÃO - No 8º Distrito com o Supe- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
rintendente Paulo César. - Reginaldo! Que que o Reginaldo fazia?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi CODINOME JOÃO - Ele vendia droga.
com o delegado? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

CODINOME JOÃO - O Dr. Kyoshi só concorda- - Ele vendia droga, o Reginaldo?
va com a venda, né? CODINOME JOÃO - Vendia.



o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E re
partem o lucro?

CODINOME JOÃO - Sim.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Algu

ma vez tu viste o Mauro junto com o Reginaldo?
CODINOME JOÃO - Uma vez eu vi.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Viu? E

estavam falando sobre isso?

CODINOME JOÃO - Oi?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eles

estavam falando...
CODINOME JOÃO - Eles estavam negociando

três quilos e oitocentas gramas de pó.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Três

quilos e oitocentas gramas. Isso tu visse?
CODINOME JOÃO - Isto eu vi.

sim.

is.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Droga também?
CODINOME JOÃO - Não, em dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Você não usa droga?
CODINOftllE JOÃO - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Em dinheiro?
CODlNOME JOÃO - Em dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Você já fez algum trabalho com ele, viajou com ele?
CODINOME JOÃO - Me convidou, mas eu nã()l

quis ir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Convidou pra quê?
CODINOME JOÃO - Pra ir até ir Joinville, não

quis ir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Fazer o que em Joinville?
CODINOME JOÃO - Buscar droga.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eles

buscavam droga como? Chegando o traficante, arro
chando o traficante, tirando a droga dele, é isso?

CODINOME JOÃO - Muitas vezes arrochando
e muitas vezes matando.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Muitas
vezes matando. Tu soubeste alguma morte?

CODINOME JOÃO - Tive informações, por ele
mesmo, me faldu.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
mesmo te falou.

CODINOME JOÃO - Ele mesmo me citou na
sua ...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E ge
ralmente pra aquele lado de Joinville?

CODINOME JOÃO - Sempre... a vez que ele
me citou foi em Joinville.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi em
- De quem que era a droga que ele vendia? Joinville que ele matou. Ele disse mais ou menos

CODINOME JOÃO - Um pouco vinha do Paulo quem foi?
César, um pouco vinha de fora, né? CODINOME JOÃO - Ele não citou o nome, dis-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) se que eles iam comprar uma droga, mostravam o di-
- Você vendia pra ele? nheiro e em seguida assassinava a pessoa.

CODINOME JOÃO - Algumas vezes sim, pas- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E isso
sei pra ele. o Reginaldo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) CODINOME JOÃO - Reginaldo e o Germano e
- O que que ele te oferecia em troca? mais umas pessoas que fazia parte da...

CODINOME JOÃO - Cem reais, duzentos rea- O SR, DEPUTADO MORONI TORGAN - O
Grego, tem alguma coisa dele?

CODINOME JOÃO - Eu ouvi falar, mas não te
nho como afirmar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tem. Mauro Canuto, o que que tu tem pra falar sobre
ele?

CODINOME JOÃO - Ele tem envolvimento com
o Reginaldo, né?

O SR. DEPUTADO McORONI TORGAN - Tem
envolvimento com o Reginaldo._ I

CODINOME JOAO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem

é que manda em quem?
CODlNOME JOÃO - Acho que são meio igual.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - São

sócios?
CODINOME JOÃO - É tipo sócio.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o

Mauro Canuto sabe de todas as transações do Regi
naldo?

CODINOME JOÃO - Acho que a maior parte



né?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O EIi

siário?
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN"- Pode CODINOME JOAO - Hum, hum. .
contar pra nós detalhes disso, como é que foi? Pára O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Eh-
um pouquinho, pensa um pouco e tenta rememorar siário atua onde?
isso. CODINOME JOÃO - Ele atua mais numa... na

CODINOME JOÃO -Isso foi na casa do próprio região do Morro do Piolho, ali, né?
Reginaldo. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na que abastece as...?
casa do próprio Reginaldo. CODINOME JOÃO - Ele que abastece lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
- Você conhece bem a casa do Reginaldo. que abastece?

CODINOME JOÃO - Conheço CODINOME JOÃO - Ele que abastece.
(Não identificado) - Onde é que ele fica? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nós
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) chegamos aqui, eu perguntei pra ele se ele conhecia

- Que tem nas paredes da casa do Reginaldo? os traficante ali do Morro Piolho, do local ali, ele disse
CODINOME JOÃO - Não, assim pra citar pro que não conhecia nenhum.

senhor... CODINOME JOÃO - Hum, hum. Ele conhece
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) vários ali, ele que comanda ali a área, né?

- O interior da casa dele, você sabe, você entrou? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
CODINOME JOÃO - É uma casa nos fundos, que comanda?

né, e um muro bem alto, com circuito interno de televi· CODINOME JOÃO - Exatamente.

são. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) algum ali no Piolho que ele não conhece?

- É? Você já entrou na sala da casa dele? CODINOME JOÃO - Que eu saiba, nenhum. É
CODINOME JOÃO - Já. ele que..
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Tem alguma coisa na parede? - Ele é o chefe?

CODINOME JOÃO - O que eu posso lembrar CODINOME JOÃO - Ele é o chefe, tem que co-
que tem é uma televisão 29, que eu entrava, ia quarto nhecer todos, né?
falar com ele, e voltava no escritório que ele tinha. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - E é polícia?
- Tá certo. Qual o outro policial que você conhece que CODINOME JOÃO - Ele é polícia.
é traficante, aí? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,

CODINOME JOÃO - No caso, o Germano tam- outro tiro! (Risos.)
bém, né, que trabalha com ele. (Não identificado) _ Festim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Este é
- O Germano? de espoleta.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Germano, o Reginaldo e o Mauro é tudo um grupo BISCAIA _ Só um esclarecimento, Deputado Moroní
só? Torgan. Permite?

CODINOME JOÃO - É uma equipe só, né? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem - Pode. J

mais alguém nessa... além deles três nessa equipe? O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
CODINOME JOÃO - Nessa equipe, que eu sai- BISCAIA _ Eu gostaria que o '" que a testemunha es.

ba, são os três. clarecesse como é que se iniciou o relacionamento
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu co- com esses policiais envolvidos? Como é que come.

nhece alguma outra equipe que faça isso também? çou? De repente, você fez amizade, começou trafi.
CODINOME JOÃO - Tem o Elisiário também, car? Como é que foi o começo da história? Isso come·

çou na prisão, que já foi aqui, quahdo você tr~J~~lh_a_
pra eles, não é isso? Agora, como é que você mante
ve o primeiro contato com esses policiais?



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você já ouviu dizer que o Mauro anda com uma
AR-15 1)0 carro?

CODINOME JOÃO - Ouvi comentários só.... .-

'; P SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Dizem que.ele já deu tiro de AR-15 na rua, pra cima,
né? Já ouviu falar?

CODINOME JOÃÕ - Ouvi comentários, mas
não pci~so afirmar.

O SR.,DEPUTADO MORONI TORGAN - Mais
ou' m~nos junto. .

,CODINOME JOÃO - É.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
eles te falavam? Oue nunca ia acontecer nada com
eles?

, CODINOME JOÃO - Eles tinham como a força
soberana,'né, jamais seriam abalado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eram
intocáveis. .

CODINOME JOÃO - É, jamais seriam.

_ O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você conhece bem o Mauro Canuto?

CODINOME JOÃO - Não, ele não eu conheço
não. Ele vi uma vez...

O SR: ,PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Viu uma vez?

CODINOME JOÃO - Vi uma vez, também... as
sim...

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34627

CODINOME JOÃO - Com o Reginaldo? (ininte- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Do 29

Iigível.) está perguntando? Distrito?

(Não identificado) - Com o grupo. CODINOME JOÃO - Exatamente.

CODINOME JOÃO - Com o grupo inteiro. Eu O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
conheci porque... uma vez eles me prenderàm e, quem deu o telefonema?

daL.. ' 'CODINOME JOÃO - Foi o Reginaldo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Ma!ta) '0 'SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Re-

- Fizeram amizade. _ . . . . gimllQo. E ele tinha esse poder de dar o telefonema?
CODINOME JOAO - FIZ amizade e me chamou Ele era:Q quê? Investigador, né?

pra trabalhar com ele. . ., COD!NOME JOÃO -Investigador.
O SR., DEPUTADO ANTONIO ~ CA~LOS O:.SR. 'DEPUTADO MORONI TORGAN _ E

BISCAIA - Sim, mas eles prenderam. Voce traficava" . .
não é isso? Você era um pequeno traficante? . dco~o,.e" ele mandava em delegado ou cOisa parecl-

- a.
CODINOME JOAO - Exatamente. .,' _ _. _
0- SB..- DEPUTADO ANTONIO CARLOS ' < CODINOME JOAO -.Nao e questao de. manda-

BISCAIA EI d t
· d'· 'O d' do, na hora, no momento ali, ele estava._.eJe ligava do

_ - es pre~ eram e, a par~ Ir ai ...• _~~r 1- ré rio.,celular dele né?
zer, nao autuaram, nao levaram voce pra policia;? p p._, ,

cODINOME JOÃO - Não autuaram nada me O S~. DEPUTADO MORONI TORGAN - E...
tomaram '" ' ~orque e~a mancomun~do com alguns...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS CODINOME JOAO - Era (ininteligível.) dele,
né?-BISCAIA - Você não foi preso em flagrante, nem

nada?

CODINOME JOÃO - Não. Me tomaram cinc~
mil reais naquela época e, daí... -

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - A partir daí você começou a trabalhar pra
eles?

CODINOME JOÃO - Pra eles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ouem foi que lhe fez a proposta de trabalho?

CODINOME JOÃO - O Reginaldo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Descreve aí como é que ele falou com você e tal,
como é que foi o papo.

CODINOME JOÃO - Após ter sido feita a nego
ciação, ele falou que poderia passar a trabalhar com
ele, que teria a proteção, né? '

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A pro
teção dele. Ele disse que tinha... quem é que segura
va as ponta pra ele - tô aqui -, quem é que segurava
as ponta pra ele?

CODINOME JOÃO - Assim, no caso que a pes
soa fosse preso, era feito um telefonema por ele ou
pelo Paulo César e era liberada a pes$oa que taria
preso. •

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu co:
nhecesse algum" que aconteceu isto? '

_---'C...,O....DINOM~ JOÃO - Eu conheço um rapaz por
nome de Polaco, que foi preso no 29 Distrito, ali, e
após o telefonema, foi li... foi liberado. '



cio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Conta bem essa história. Essa história me interes
sa.

(Não identificado) - O Maurício vendia lá?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Certo. Conta essa história. O Humberto contou essa
história ontem aqui na frente dele.

eODINOME JOÃO - Ele me infiltrou na loja, né,
pra trocar um carro que eu tinha por outro veículo. Eu
fui, troquei, assinei promissória e passei a fazer um
relacionamento com esse Maurício. Daí adquiri uma
certa quantidade de droga. Na segunda vez que eu fui
pagar cada uma e pegar outra, eles me prenderam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E foi. ..

eODINOME JOÃO - E fui conduzido pro 8º Dis
trito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tá. E aí?

eODlNOME JOÃO - Foi naquele época... o Ma
_urício deixou 18 mil reais, um Voyage e uma chácara,
que foi ... no caso ficou pro advogado vender e repas
sar o dinheiro.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Reginaldo tem muita arma? - E isso foi tudo armado. Ele lhe botou exatamente,

eODlNOME JOÃO - Eu sempre vi ele com a pra tomar o dinheiro d,? cara. . .
arma dele só, né, a arma que ele tem, me parece que eODINOME JOAO - FOI tudo armado, fOI tudo
é uma 380. combinado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O ~R. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É? Você já fez alguma operação com ele? - O Regmaldo? _. ,

eODINOME JOÃO - Em que sentido o senhor eODINO~E JOAO - O Reglnaldo, o Paulo Ce-
está perguntando? sar, o Dr. Kyoshl e o Germano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O DO ~R. ~.~ES~E~TE (Deputado Magno Malta)
- De achacamento, de arrochar alguém. - r. yos I am e~O'' d b' d

- .. , eODINOME JOA - E, tava tu o com ma o.
_ eO,DlNO~E J!JAO - FOI feito uma vez, la em Inclusive eles deram dinheiro pra modo de eu pagar a

Sao Jose dos PinhaiS. droga, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-=Você foi com ele? _ Operação combinada, né? . ---

eODlNOME JOÃO - Ele me infiltrou dentro de eODINOME JOÃO - Eles deram o dinheiro pra
uma loja de automóveis. Do Maurício. mim pagar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Certo. - Você... o Dr. Kyoshi está convocado também? Não

eODINOME JOÃO - Me infiltrou pra comprar veio, né?
droga dele, né? O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) acho que foi convocado o Dr. Kyoshi. Tinha que con-
- Comprar a droga do... sultar até a Secretaria, se ele foi convocado.

O SR. JOSÉ ADÃO LUZ - ...a droga do Maurí- . O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Veja se...

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Foi convocado o Dr. Kyoshi? Foi convocado? Dr.
Kyoshi. (Pausa.) E se não foi - eu acredito que foi -,
mas se não foi, tem que convocá-lo pra Brasília. No
mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É. Checa aí pra nós. Então, quem tava combinado
nessa operação?

CODINOME JOÃO - Era o Dr. Kyoshi, o Paulo
César, o Germano e o Reginaldo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você sentou com eles quatro, pra poder acertar o
esquema disso?

CODINOME JOÃO - Acertar e pegar o dinheiro,
pra pagar a droga que eu tinha pegado, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vocês... onde é que foi essa reunião que acertou
isso?

eODINOME JOÃO - No 8º Distrito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- No 8º Distrito? Durou quantos dias isso?

eODINOME JOÃO - Eu peguei a primeira vez
como hoje. E daí voltei a ligar pro Maurício, dizendo
que seria... a droga seria boa, né, e que houve... uma
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venda acima do esperado. E quando foi no outro dia eODINOME JOÃO - Foi pro acerto, pra ir em-
já foi feita a apreensão. bora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você, quando foi comprar o carro, você tentou, você - Com quem? Doutor...
fez de tudo pra fazer um relacionamento com o Maurí- eODINOME JOÃO - Dr. Kyoshi e Paulo César...
cio? o Paulo César, inclusive, tava junto na hora que foi fei-

eOOINOME JOÃO - É. O próprio Reginaldo... ta a prisão, né? Tava junto na hora.
eu peguei... eles me deram umas bucha de droga, né, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
e eu levei no bolso. E quando eu fui pra tirar o dinheiro - Achacaram o Maurício?
eu deixei cair as buchas. eODlNOME JOÃO - Foi isso, exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E deu a entender ao Maurício que você mexia com - Sim. O Maurício deixou o quê? Um Voyage?
droga. eODINOME JOÃO - Um Voyage, 18 mil reais,

eOOINOME JOÃO - Que eu mexia com droga né? E, no caso, a chácara que o advogado venderia e
também. repassaria para o superintendente o dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E daí? Qual foi a reação do Maurício quando viu as - Onde é que é essa chácara?
buchas no seu bolso? eODINOME JOÃO - Não tenho como afirmar

eODINOME JOÃO - Daí ele se dispôs e me pro senhor onde que é, isso eu não tenho conheci-
chamou pra conversar, perguntou onde eu morava, mento.
né? Eu citei uma vila que não tinha... que eu não mo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
rava, né? E ele falou: "Então, lá sai bem". Conversa- - Tá bem. Eu passo a palavra ao eminente Deputado
mos e, no outro dia, fizemos a negociação. Padre Roque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Olha, eu
- Aí ele te deu que quantidade? vou dizer com muita sinceridade que, devida a muitas

eODINOME JOÃO - A primeira vez foi 100 gra- solicitações que são feitas a todo o momento, eu não
mas de branca. pude prestar suficiente atenção a sua história. Eu só

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) queria lhe perguntar o seguinte... por isso eu tenho
- Aí você pegou, foi e vendeu? muita pouca coisa a lhe perguntar: você conhece o

eODINOME JOÃO - Peguei fiado, né? Não, Paulo Paulada?
vendi não, eu repassei pro Reginaldo. A droga ficou eODINOME JOÃO - Conheço.
com ele. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ele mora

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) aonde?
- Ele lhe deu dinheiro? eODINOME JOÃO - O endereço eu não sei.

eODINOME JOÃO - E daí, no outro dia, eu pe- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não
guei com eles o dinheiro pra pagar aquelas 100 gra- sabe?
mas e adquirir mais. Daí eu fui, paguei pro Maurício e eODINOME JOÃO - Não.
pedi duzentas. Ele me trouxe. Assim que ele me trou- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O que
xe, eles invadiram e deram cana, prenderam todo que faz o Paulo Paulada?
mundo. eODINOME JOÃO - Segundo as informa-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ções... ele vive achacando o povo, né? Inclusive...
-Aí levou você e 0 Maurício? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE-Achacan-

eODINOME JOÃO - Eu e o Maurício. do o povo?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) eODINOME JOÃO - É.

- Chegou lá, te trancou de "agá"? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ele tem
eODINOME JOÃO - Não, eu fiquei numa sali- muitos carros?

nha do lado de fora. Não fui pra cela, nem o Maurício eODINOME JOÃO - Não tenho conhecimento
desceu pra cela. . disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tá envol-
- O Maurício foi pro acerto? vido no esquema de roubo de carros?
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CODINOME JOÃO - Deve estar. CODINOME JOÃO - O Germano.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sim, deve O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O

estar. Isso náo serve. Germano e o...
CODINOME JOÃO - Náo tenho com afirmar CODINOME JOÃO - O Elisiário.

pro senhor. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, não Hein?

tem. Isso é muito melhor. Bem, eu gostaria de pedir à CODINOME JOÃO - Elisiário.
CPI do Narcotráfico que mande a Polícia Federal, O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
neste instante, 'para - preste atenção a Polícia Fede- Ah, Elisiário. Tá. E qual é o outro policial com quem tu
ral -, Rua Fernao... negociou?

(Intervenção inaudível.) CODINOME JOÃO - Que eu tive... negócio, o
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, en- senhor fala?

tão, ~á. V~u ~andar, para que ela.venha e faça uma in- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É.
vestlgaçao, In loco, neste precIso momento. Passo CODINOME JOÃO _ T' t b ' M _
de volta a palavra para o Sr. Presidente. . . Ive am em com o oa

(N- 'd .,. d) E clr LOIola.
.a~ I en~1 Ica. o - xatamente, porque a O SR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _

transmlssao esta ao VIVO. M . L . " ? ' "?

O SR PRESIDENTE (D t d L
· R') oaclr 010 a. Quem e o Moacir LOIola.

• epu a o mo OSSI - - , . ... .
Esta Presidência, então, passa este endereço ao de- CODINOME JOAO - E um polrclal CIVIl.
legado da Polícia Federal, pra que se cumpra. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnOS -

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ Às Onde é que ele trabal~a?
vezes, a gente não se dá conta que tá ao vivo. Essa é 'CODINOME JOAO - Na Corregedoria.
a questão. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS Trabalha na Corregedoria de Polícia. Moacir Loiola. É
BISCAIA - Após a preparação do respectivo manda- b~r:n a gente ir a~otando essas nomes. Mo~cir Loiola.
do de busca, assinado pelo Presidente da Comissão. AlIas, eu gostarra também que, se posslvel, fosse

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ Eu anota~o a,í, Presidente, ,pra con.~ocar também o S~.
antes acabei até oferecendo o endereço, ainda bem J Moacr~ LOiola; ~ como e que fOI. M?e conta como e
que não era o endereço verdadeiro, né? Mas o Padre que fOI o negocIo que;u fez com ele. Detalhes.
Roque... conseguimos segurar. Mas eu me dei conta CODINOME JOAO - Não, com o Moacir... ele ia
ainda... entregar na favela do Parolin.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lino Rossi) _ O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
Quando o senhor... Com a palavra o Deputado Pom- Ele ia entregar na fav:la do...
peo de Mattos. CODINOME JOAO - Do Parolin. E eu acompa-

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu nhava ele, ia com ele.
só queria perguntar pra ele... o Delegado Noronha, tu O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - la
conhece? junto? No carro?

CODINOME JOÃO - Só de vista. CODINOME JOÃO - No carro.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Só O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -

de vista? E o Mário Ramos? Que carro?
CODINOME JOÃO - Também não tive contato CODINOME JOÃO - Um Escort.

com ele. Muito pouco. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Um Escort. Que cor?

Mas tu falaste nesses três policiais? CODINOME JOÃO - Verde.
CODINOME JOÃO - Exatamente. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Escort verde. De quem que era o Escort?

Repete o nome deles. CODINOME JOÃO - É da mulher dele.
CODINOME JOÃO - Reginaldo. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Da
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O esposa. Você conhece a esposa dele?

Reginaldo... CODINOME JOÃO - Conheço.



O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Qual é que é jovem e qual é que é senhora?

eODINOME JOÃO - A Preta é senhora.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - A
Preta é senhora? E a jovem...

eODINOME JOÃO - Não, a jovem é a Preta e a
senhora é a Dona Nice.

bro.
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O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - eODINOME JOÃO - A placa não lembro. O ano
Como é o nome dela? deve ser 94, acho.

eODINOME JOÃO - Ah, o nome eu não lem- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
Escort verde, ano 94, mais ou menos. Tã. Aí que dia
era isso? Quanto tempo faz isso?

eODINOME JOÃO - Ele leva num dia e recebe
no outro.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Sim. Mas quanto tempo faz isso? Faz um ano?

eODINOME JOÃO - Não. Foi pouco tempo, an
tes de eu ser preso, né?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Tem uns três meses?

eODINOME JOÃO - Uns três meses.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Três meses. De manhã, de tarde ou de noite?

eODINOME JOÃO - Ele leva à noite, pega no
outro dia de manhã.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Tu
foste com ele à noite?

eODINOME JOÃO - À noite.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Tá. Tu entregou pra quem rá?

eODINOME JOÃO - A Preta...

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Pra Preta...

eODINOME JOÃO -, ...e pra Dona Nice.
\

O SR. DEPUTADO ,\OMPEO DE MATTOS -
Pra dona...

eODINOME JOÃO - Nice.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Entregou pra Preta e pra Dona Nice?

eODINOME JOÃO - Hã, hão

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Pra essas duas...

eODINOME JOÃO - Traficantes.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
São senhoras, jovens?

eODINOME JOÃO - Uma é jovem, a outra é se
nhora.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Como é que ela é?

eODINOME JOÃO - Uma magrinha... uma ma·
gra alta... uma magra alta.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Magra alta...

eODINOME JOÃO -Inclusive ela é policial, é
policial também.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Ah, ela é policial também? Como é que é o nome
dela? Ah, tu não sabe do nome dela.

eODINOME JOÃO - Eu não lembro do nome
dela.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Ela trabalha aonde? Qual é a delegacia.

eODINOME JOÃO - Ela trabalha nesse negó
cio só de anotar... anotações... não lembro...

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É
escrivã?

eODINOME JOÃO - É, deve ser isso.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Deve ser escrivã. Ela é magra, alta...

eODINOME JOÃO - Magra, alta.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
Cabelo curto, comprido...

eODINOME JOÃO - Curto, pelo ombro.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Cabelo curto?

eODINOME JOÃO - É, pelo ombro.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Usa revólver, não usa?

eODINOME JOÃO - Não, só vi ela na casa
dele, né?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Na
casa dele. Mas tu disseste que eJa foi junto dessa vez.

eOOINOME JOÃO - Não, ela não foi junto.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
Como é que foi? Foi tu e ele no carro dela?

eODINOME JOÃO - Dela.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Num Escort...

eODINOME JOÃO - Verde.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
_ Escort verde. Que ano o Escort, placa... não lembra?



34632 Terça-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

eODINOME JOÃO - Foi, chegaram, entraram
na casa, entregaram e saímos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Ele entregou a droga?

eODINOME JOÃO - E saímos.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E

não recebeu o dinheiro?
eODINOME JOÃO - Ele só pegou o dinheiro da

droga que ele deixou de manhã.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Ah, tu já tinha estado de manhã lá, então?
eODINOME JOÃO - Foi de manhã...
,o SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Foi duas vezes no mesmo dia, então?

o SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - eODINOME JOÃO - É.
Ah, tá, perfeito. E elas tão presas, processadas. sol- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
tas? Que horas foi. .. chegaram lá?

eODINOME JOÃO - Tãe solta. eODINOME JOÃO - Umas sete e meia, oito
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - horas.

Tão solta. Não tem nada contra elas, assim, formal- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Da
mente? noite?

eODINOME JOÃO - Não. eODINOME JOÃO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E

Tá'. De'noite. Daí tu foi nessa noite e no outro dia? ficaram quanto tempo?

eODINOME JOÃO - Aí, ele só vai buscar o di- eODINOME JOÃO - Questão de dez minutos,
nheiro no outro dia. cinco minutos.

'0 SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Tu O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
foste junto? Dez minutos. Na vila, né?

eODINOME JOÃO - Não. eODINOME JOÃO - Na vila.
O, SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - A

Ele foi sozi'nho? casa de uma é na entrada, no fim, no meio da vila,
eODINOME JOÃO - Sozinho. como é que é?
O,SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E eODINOME JOÃO - Uma casa é na esquina. É

tu sabe que ele recebeu o dinheiro? ' fácil de localizar.
eODINOME JOÃO - Recebeu. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - De
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - quem é a casa?

Elas sabiam que ele era policial? eODINOME JOÃO - Da Dona Nice.
eODINOME JOÃO - Sabia. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Da
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Dona·Nice. Essa que é uma senhora?

Era a primeira vez... quem apresentou ela? eOO/NOME JOÃO - A senhora.
eODINOME JOÃO - Ele prendeu ela uma épo- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É

ca. Daí, passou a negociar. numa esquina? De madeira, alvenaria?
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - A eODINOME JOÃO - De alvenaria.

velha história. Ele prendeu ela... quanto tempo antes? O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - De
eODINOME JOÃO -.: Cerca de uns dois anos alvenaria. E aí vocês entraram dentro de casa. não?

atrás. eODINOME JOÃO - Deixamos o carro longe e
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -. descemos a pé.

Prendeu ela? O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E
eODINOME JOÃO - E daí passou a negociar aí?

com ela.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Passou a negociar. Quer dizer, dessa vez que tu foi lá,
ele já tinha ido outras vezes?

eODINOME JOÃO - Ah, sim, várias vezes, né?
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -Ia

lá várias vezes?
eODINOME JOÃO - Várias vezes.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Então, tu não foi pra ensinar o caminho, nada?
eODINOME JOÃO - Não. Eu ia com ele porque

eu tava com ele no carro e fui com ele.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Porque tava com ele?



zes.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - De
madeira envernizada. Tu saberia achar a casa dele?

eODINOME JOÃO - Sei.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Sabe o endereço, não?

eODINOME JOÃO - Não, o endereço em men
te, não. Sei onde que é.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
Sabe bem onde é que é?

eODINOME JOÃO - Sei.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
Quantas vezes tu foi lá?

eODINOME JOÃO - Umas três ou quatro ve-

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Com ele?

eODINOME JOÃO - Com ele.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
Essas três, quatro... tu contaste essa vez que foi em
novembro?

eODINOME JOÃO - Novembro.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Essas três, quatro vezes... essa era a primeira vez
que tu ia lá?

eODINOME JOÃO - Não, essa, no caso, seria
a última. Eu fui anteriormente com ele.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Ti
nha ido quantas vezes?

eODINOME JOÃO - Umas três ou quatro ve
zes que eu fui com ele.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Antes?

eODINOME JOÃO - Hã, hão
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eODINOME JOÃO - É, ele levava uma peque- eODINOME JOÃO - É um traficante que tem lá.
na quantidade, né, daí sai e pega de volta. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E um traficante. Jovem, alto, gordo, magro?
pega de volta. E aí tu sabe se ele foi outras vezes lá, CODINOME JOÃO - É um rapaz jovem, baixo,
~~ ~~

eODINOME JOÃO - Ah, com certeza, né? O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É?
Ó' SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Quantos anos?

Mas tu não participaste? eODINOME JOÃO - Uns trinta anos.

eODINOME JOÃO - Não. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Trinta anos. E ele... tu foi na casa dele lá?

Que outra ope~ação que tu fez com ele, que tu sabe, eODINOME JOÃO _ Fui.
que tu presencIou?

eODINOME JOÃO _ EI d' t b' O. SR. ~EPUTADO POMPEO DE MATTOS -
_. . e erxou am em em Como e que e a casa dele?

Sao Jose. Uma vez fUI com ele. _ • _
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ Tu eODINOME JOAO - E de madeira enverniza-

foste com ele. São José? da.

eODINOME JOÃO - São José dos Pinhais.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

São José... é aqui perto, ali perto do aeroporto?
eODINOME JOÃO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

São José dos Pinhais. Que dia era? Faz tempo?
eODINOME JOÃO - Questão de uns quatro

meses.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Quatro meses atrás. Em novembro?

eODINOME JOÃO - Em novembro, por aí.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Novembro? Tá. De manhã, de tarde, de noite?
eODINOME JOÃO - É sempre daquele jeito,

que ele deixa de manhã e recebe à noite.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Quando tu foi?
eODINOME JOÃO - À noite.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Tu

foste à noite, com ele?
eODINOME JOÃO - À noite.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Que hora?

eODINOME JOÃO - Umas nove, dez horas.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Daqui lá dá meia hora de viagem?

eODINOME JOÃO - Não, não dá... daqui lá dá
uma meia hora.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS
Meia hora. Daí tu... ele foi na casa de quem lá?

eODINOME JOÃO - Do Edson.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Edson? Quem é Edson?



O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Seiscentos reais? A doze reais a grama?

eODINOME JOÃO - A doze reais.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É
bom na matemática. Tá. E cada vez que ele foi lá - tu
disseste que foi três, quatro vezes - levou quantas
cada vez?

eODINOME JOÃO - Sempre cinqüenta.
, , '

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Sempr~ cinqüenta grama?

eODINOME JOÃO - Sempre cinqüenta.

. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Embalada em quê?

, ~ODINOME JOÃO - Em plástico.
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• O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
Com essa, dava três ou quatro. E tu conhece bem ele, Em plástico? Cinqüenta grama. Mas ele pesava lá, le-
o traficante? vava a balança? Como é que ele fazia?

eODINOME JOÃO - O Edson? eODINOME JOÃO - Não, ele já levava pronto.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É.' O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Já
eODINOME JOÃO _ Sim. levava pronto. E era n~ bico, na confiança.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ E eODINOME JOAO - Na confiança.
ele... respondeu na polícia? Como é que ele conhe- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Na
ceu o Edson? confiança. E o traficante aceitava.

eODINOME JOÃO - Sempre todo policial co- eODINOME JOÃO - Pegava e não falava nada.
nhece nessa forma. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ Não falava nada e da~a o dinheiro na hora?
Prende... eODINOME JOAO - Exatamente.

eODINOME JOÃO - Prendendo, depois passa . O SR. DEP~TA~O?POMPEO DE MATTOS - Tu
a negociar com a pessoa. VIU ele dando o dlnhel~o.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ eODINOME JOAO - Exatamente.
Sim. E ele era negociante dele? . O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - •

- .. , Entrou dentro de casa?
eODINOME JOAO - (InmtellglVel.) eODINOME JOÃO _ Entrei.

O SR. DEPUTADO POM~EO DE MATTOS - E O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _
ele entr.egou quanto d: droga la, dessa vez? Entrou dentro de casa? Quantas vezes tu entrou den-

eODINOME JOAO - Cinqüenta grama. tro de casa?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - eODINOME JOÃO - Todas as vezes que eu ia
Coisa pequena. eu entrava. .

eODINOME JOÃO - É, coisa pequena, pra dei- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
xar de manhã e receber à tarde. Então, esse policial, tu me descreveu três casas com

O SR. DEPUTADO POMPEO' DE MATTOS - quem ele traficou, levou droga, recebeu dinheiro. Tá
Trouxe o dinheiro, aquela hora, aquela vez que foi com os pés atado. Me conta mais um outro policial.
contigo? Às vezes que foi, recebeu... eODINOME JOÃO - Só que em São José ele

eODINOME JOÃO - ...e deixou a outra. foi de 'moto, né?
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ O SR. DEP~TADO POMPEO DE MATTOS -

Quanto é que é cinqüenta grama? Ah, ele foi de moto. E ::omo é que tu foi junto?

eODINOME JOÃO - Ele vende por seiscentos eODINOME JOAO - Fui na garupa.
reais. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Na

garupa. E tu não tem medo de cair? (Risos.)
eODINOME JOÃO - Não.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Não? É bom andar de moto. Não tava chovendo, en
tão?

eODINOME JOÃO - Não.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É?

Tã. E tinha capacete?
eODINOME JOÃO - Tinha.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Os

dois?
eODINOME JOÃO - Os dois.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E

ele é bom motoqueiro?
eODINOME JOÃO - Hã, hão
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O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - De O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
quem é a moto? Uberaba? É um bairro?

CODINOME JOÃO - É dele. eODINOME JOÃO - É um bairro.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS-

Que moto é? Rua?
CODINOME JOÃO - Uma Teneré. eODINOME JOÃO - Não tenho de mente.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS-

Uma Teneré, da Yamaha? Como é que é a casa?
eODINOME JOÃO - É, dessas grandona, né? eODINOME JOÃO - A casa é bonita.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É, O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - A

Yamaha. Seiscentos? casa é bonita. Grande?
eODlNOME JOÃO - Seiscentos. eODINOME JOÃO - Grande.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu O SR. DEPUTADO POMPIj:O DE MATTOS - A

entendo de moto. Sou motoqueiro também, mas não frente tem muro, não tem?
levo essas coisas, não. CODINOME JOÃO - Tem'muro, é quase uma

eODINOME JOÃO - (Risos.) quadra.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É. O SR. DEPUTADO POMI?EO DE MATTOS -

Qual é o outro policial? (Pausa.) Esse é o Moacir Loio- Quase uma quadra?
la, né? CODINOME JOÃO - Não, luma quadra não. Dá

eODINOME JOÃO - Hum, hum. frente pros dois lados da rua, né? ,
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMP~O DE MATTOS - É

Tá. E a esposa dele tá no... na esquina, tu quer dizer?
CODINOME JOÃO - Não, a esposa não sabe. eODINOME JOÃO - Não, ela dá frente pros
O SR. DEPUTADÓ POMPEO DE MATTOS - A dois lados da rua.

esposa não sabe? O SR•.DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - De
CODINOME JOÃO - Não. A esposa não tem fundo a fundo, tu quer dizer?

conhecimento. CODINOME JOÃO - É.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMPEQ DE MATTOS - De

Menos mal, que Deus é bom, tomara que seja verda- fundo a fundo da rua?
de. A esposa dele tu acha que não sabe. E ele é rico, O SR. PRESIDENTE (Deputado Uno Rossi) -
ele cresceu, ele recém tá começando? O patrimônio Tem dois minutos, Deputado.
dele é o quê? Tem uma moto... é dele a moto? O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _

CODINOME JOÃO - É dele a moto. Sim. Tu entraste dentro de casa?
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E eODINOME JOÃO - Entrei s6 até na área.

carro ele tem? O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Na
CODINOME JOÃO - Tem um Escort. área. E aí, como é que é a área?
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E CODINOME JOÃO - É a entrada, um portão

a mulher? alto, né, entra ali, fiquei na garagem esperando.
eODINOME JOÃO - O Escort é da mulher, né? O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS ....;
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É Qual é o outro traficante? Qual é o outro, aliás, policial?

da mulher. Ele não tem carro? CODINOME JOÃO - O Valdomiro também.
~ODINOME JOÃO - Não. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E Valdomiro do quê? . .

na casa dele, tu já foi? CODINOME JOÃO - Não sei o sobrenome
CODINOME JOÃO - Já. dele. ' '

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO' POMPEO DE MATTOS -
Onde é que é a casa dele? Trabalha aondé?' ' . .

CODINOME JOÃO - No Uberaba. CODINOME jOÃO - Acho que ele ti afastadó.. " ' .



vez.
eODINOME JOÃO - Sempre eu pegava com

ele um quilo, um quilo e meio.
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Crack, algu

ma vez você...
eODINOME JOÃO - Era só crack.
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Era só

crack?
eODINOME JOÃO - Só crack.
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Chegava a

pegar um quilo, um quilo e meio de crack?
CODINOME JOÃO - É, só com o Elisiário.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Que significa

quantas pedras?
CODINOME JOÃO - Ah, é muito, né, é bastan-

te.
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O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Tá O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
afastado. Onde é que tu foi com ele? Sabe mais algum bandido, algum policial? (Pausa.)

CODINOME JOÃO - Com ele eu não ia. Ele fa- eODINOME JOÃO - Não, policial não sei de
zia as apreensões e vendia a droga que ele apreen- nenhum mais.
dia. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Tá

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - bom, obrigado.
Ele fazia as apreensões e vendia a droga. Pra quem O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Pela ordem,
que ele vendia, tu sabe alguém? Sr. Presidente. Eu só tenho uma pergunta a fazer ao

eODINOME JOÃO - Não, não tenho conheci- depoente. O senhor fala sobre Silva, um agente Silva.
mento, assim, pra citar pro senhor pra quem que ele Quem é o agente Silva?
vendia. eODINOME JOÃO - É o Elisiário, né?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Como é que
Mas como é que tu sabe, então? é fisicamente esse agente?

eODINOME JOÃO - Eu sei porque ele me fala- CODINOME JOÃO - É um senhor alto, moreno,
va que vendia. sempre com barba, né?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O senhor
ele te falava: Tu viu alguma apreensão, -não? Viu dro-- pode me dizer quais as vezes que você esteve com
ga com ele? ele e de que forma você esteve?

eODINOME JOÃO - Vi. Umas vezes eu fui com eODINOME JOÃO - Eu fiz negócio com ele
ele fazer apreensão, né? através da... (ininteligível) Veículo... foi um Corsa, na

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - De época, troquei por droga com ele.
quem que ele apreendeu? O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Um o quê?

eODINOME JOÃO - Apreendeu na Vila Trinda- eODINOME JOÃO - Um Corsa.

de. O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Você trocou
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Na por drogas?

Vila Trindade. Não lembra de quem? eODINOME JOÃO _ Por drogas.
eODINOME JOÃO - Do Ceará.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Quanto de

droga você pegou pelo Corsa?
Prendeu na Vila Trindade, do Ceará?

eODINOME JOÃO _ Sim. eODINOME JOÃO - Um quilo.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ E O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - E depois?

Isso com o Elisiário?
aí, quanto? Bastante, pouco? eODINOME JOÃO _ Com o Elisiário.

CODINOME JOÃO - Foi 250, grama.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - A segunda

Duzentos e cinqüenta grama, já não é tão pouco. Um
quarto de quilo. E ficou com a droga?

eODINOME JOÃO - E ficou com a droga.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E

ele levou o traficante?
eODINOME JOÃO - Não, foi acertado lá mes-

mo.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Acertou? Só pela droga?
eODINOME JOÃO - Não, ele deu mais dinheiro

também.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 

Mais uns troco? E aí ficou com a droga. Vendeu, não
sabe pra quem?

eODlNOME JOÃO - Vendeu, não sei pra
quem.
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O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - É muita pe- nidade de referir anteriormente, em inúmeros- despa-
dra? chos, trata-se de prisão temporária de medida excep-

cODINOME JOÃO - Pra citar de pedrinha em cional, não rotineira e que só ocorre em circunstânci-
pedrinha, é bastante. as esp~ciais, se~do medida d~ natureza ca~telar e

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Você, em pr~ventlva, defenda sempr~ ~o Interesse sO~lal e co-
que pese a proteção da sua identidade, o senhor se letlv~. No tocante aos req~lsltos para adoça0 dessa
importaria em fazer uma acareação com o Elisiário? medida, tem-s.e. a ne.ces~ldade de estarem presen-

- _ tes... bom aqUi, ISSO e latim...
CODINOME JOAO - Nao, tudo bem. (- , I ~ .. r' . )
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Sr. Presiden- Intervençoes slmu taneas Inlnte Iglvels.

te eu não sei se eu tenho muito tempo. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
, O SR. PRESIDENTE (Deputado.Magno Malta) Fumus boni juris e o periculum in mora.

- O senhor tem todo o tempo do mundo quem manda . O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
é o senhor. ' - E mais ou menos isso. Que nos ensinamentos da

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI _ Eu gostaria, Prof~ssora Ad~ Pellegrini G~i~over quer ~íg~ifi~ar res-
então, que a Segurança pudesse fazer entrar o Sr. EIi- pectlvam~nte: com a plauslvl?ade do dlr7't~. Invoca-
siárió, pra que em pouc6s minutos nós pudésserilmf - do pe.lo~ Interessados na m~dlda cautel~7- no cas~
fazer essa acareação e definitivamente liquidar, por- de pn~ao caut~lar, se conflgur~ como perl~ulum h-
que a questão dele ficou muito sem resposta aí. O se- bertatls, ou seja, a ~emon~traçao de que a lIberdade
nhor poderia abaixar, por favor, a sua proteção? Por- doacusado pode po~ em nsco os result~dos do pro-
que assim a gente resolve. Nós tivemos que interrom- cesso, quer em r~laçao ao seu d~se~volvlment~regu-
per o momento do interrogatório, da inquirição do poli- lar, quer quanto .a concre~a efetlv~çao da sa~çao pe-
cial civil e caiu meio no vazio Sr. Presidente. Então nal que venha afmal a ser Imposta. ProssegUindo, ca-
esta é a intenção. Como nós não temos muito tempo ~ b~ria saber da;,neces~i~ade da ocorrência dos três in-
vamos ter provavelmente ainda o depoimento do Se- c:'os do ~rt~ 1- da Lei ~:.7.960,?e 89, para a decreta-
cretário de Segurança Pública e de outros delegados, çao de prr~a~ temporarra. E mais uma ve~ ~os .socor-
eu gostaria, então, que a gente pudesse fazer isso, remos da lI~ao da Professora Ada Pel1egn~I.Gr~n?v~r,
pelo menos em alguns minutos. quando salienta que sendo o fumus bom JunsJuns

O SR: DEPUTADO MORONI TORGAN _ Sr. (inciso 111) .se~pre necessário, bastará a. cumula~ão

Pr 'd t I d ou com o mClso I ou com o 11 do supracItado artigo.
eSI en e, pe a or em. "C' d f d . - .relo que eve ser a asta a a poslçao que eXige a
. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) presença concomitante dos três requisitos, bem

- Sim, Sr. Relator. como observa Patrícia dos Santos André, essa solu-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu ção é inaceitável porque nesse caso a prisão tempo-

gostaria de interromper um pouco o depoimento, para rária só caberia, se o indiciado, além de outras condi-
que o senhor pudesse se pronunciar, Sr. Presidente, ções, preenchesse a de ser pessoa de identidade du-
sobre uma documentação votada pela CPI, aprovada, vidosa ou de domicílio incerto, o que... a aplicabilida-
ratificada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. de da medida a hipótese raríssima. Essa solução ta"\:

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) pouco está no espírito da lei". Vejamos o caso sob\
- A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a análise. No caso dessa representação, temos indício
investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico, de que o representado, Ricardo Kepes Noronha, par-
na pessoa do Sr. Presidente, Deputado Magno Malta, ticipava de verdadeira associação criminosa, ora atu-
a Promotoria de Investigação Criminal, na pessoa de ando diretamente em benefício próprio, ora encobrin-
seus diligentes Promotores de Justiça, representa- do ações, em tese, delituosas, praticadas por seus
ram pela decretação de prisão temporária de Ricardo comandados ou agentes. No termo do depoimento
Noronha, qualificado no pedido ministerial, alegando, prestado à CPI, Shirley Aparecida Pontes afirmou tax-
em síntese, que as investigações da referida CPI re- tualmente, e este magistrado pôde bem ouvir que o
velam contornos extremamente graves e preocupan- representado teria participado diretamente de uma
tes, na medida em que indícios suficientes apontam o ação descortinada em Engenheiro Beltrão - PR,
envolvimento do representado no comando de verda- achacando 150 quilos de cocaína, uma aeronave e
deira associação criminosa, como o fim da prática de, mais indeterminada importância em dinheiro. Com
entre outros ilícitos em tese considerados, o tráfico cte---"detalttes, como-consta:1:ta:Tepreenr.:rçãomm-isrerlãl,
substâncias entorpecentes. Como já tivemos oportu- afirmou Shirley que foi pessoalmente orientada pelo
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representado, pra servir de isca, agindo como adqui- qüência de rigor. Diante do exposto,: dos elementos'
rente da droga, tendo presenciado a divisão do pro- apresentados, das pro~~s proquzidas, d8; r~speitável
duto da ação delituosa. Não fosse isso, esse magis- represent~,ção da CPI, da douta representação, minis-
trado também teve acesso ao depoimento de Gilberto terial, e no mais que foi agregado com fundam,e.nto no
Chagas Ramos, ex-policial civil, o qual revelou ter o art. 1º, inciso I e 111 da Lei 7.960, de dezembr{) de 89,
representado encoberto ações dos policiais Mauro combinado com o art. 2º, § 111, da Lei nº 8.072, de 25
Canuto e Samir Skandar (fato amplamente veiculado de julho de 90, decreto a prisão temporária do repre-
pela' imprensa), que, segundo o mesmo, seriam os sentado Ricardo Noronha, já qualificado no pedido
principais traficantes de Curitiba, cuja prisão tempor~- inicial pelo prazo de trinta dias. Cumpram-se as de-
ria já foi decretada anteriormente. Além disso; no dá- mais determinações da lei, dada a condição do repre-
poimento que prestou Paulo Roberto de Oliveira, em sentado possuir cur~o superior e ter o direito de ficar
Foz de Iguaçu, junto ao Ministério Público Federal, separado dos demais detentos. O competente man-
houve expressa referência à participação do repre- dado de prisão será confeccionado diretamente por
sentado, quando teria se apropriado i1icitámente de esse magistrado, levando-se em conta a urgência e a
dinheiro proveniente da venda qe. drogas. Já no depo- rapidez q.ue o ca~o exige, já que a CPI Feder.a~ do

_ imento de Marcelo Mateus dos Santos, agregado a Narcotráflco estara, em breve, encer~ando as atlVlda-
esta representação, colhe-se aseguinte passagem: des nesta Comarca, deslocando-se para Brasília.
"que por diversas ocasiões o .declarante participava Ciência ao Ministério Públi~? Cumpra-.se. Cu~iti?a,
de. dil.igências indicando traficantes e usuários, os 02 de março de 2000, ~ogeno E~z.el, JUIZ de Direito.
quais, via de regra, eram extorquidos por estes mes- Quero convocar a autondade policIaI...
mos'policiais, com a participação ativa e pessoal do O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN ,- Sr.
Delegado Ricardo Noronha". Frise-se não haver moti- Presidente, ...
vo algum para desacreditar esses depoimentos, ten- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
do em vista que os delatores só teriam a perder com a - ...ao corregedor e ao delegado federal.
sua atitude. Outrossim, sintomática é a tentativa do O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -, Sr.
representado de evadir ao distrito da culpa, na medi- Presidente, pela ordem.
da em que requer adiamento de sua oitiva por motivo O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
de saúde, sem no entanto fazer prova de tal fato e, - Questão de ordem...
mormente, por ter sido encontrado pela imprensa, no O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
dia anterior aos fatos, em perfeita condição de saúde, gostaria de dizer que este é o mandado de prisão ex-
o que obviamente demonstra clara intenção de sub- pedido. segundo o que consta nas preliminares e nas .
trair-se das eventuais responsabilidades jurídi- justificativas. Por sinal, gostaria de parabenizar o Juiz
co-penais. Esse fato, ou seja, a tentativa de obstaculi- Rogério Etzel pelo embasamento do mandado de pri-
zar os trabalhos da CPI e da investigação, não com- são e agradecer ao Ministério Público pelo acatamen-
parecendo para depor, ensejaria até mesmo preventi- to do pedido que foi votado ontem pela CPI, de prisão
va, conforme reiteradamente vem decidindo o egré- para o Delegado Ricardo Noronha. Declarar, a partir
gio Supremo Tribunal Federal: "A simples fuga do de agora, Delegado Ricardo Noronha procurado e fo-
acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o ragido, a partir deste momento. E que quem... as dele-
crime praticado, já justifica o decreto de prisão pre- gacias de capturas e todos os órgãos de capturas
ventiva". Ademais. e por fim, o representando até dois imediatamente tomem conhecimento deste.mandado
atrás era não menos que o Diretor-Geral da Polícia de prisão e o capturem: Se estiver doénte~ 94e seja
Civil do Estado do Paraná, detentor, portanto, de recolhido, sob custódia, a uma- clír:Íica do' Estado.
mando hierárquico e evidentemente a sua liberdade Então, eu'gostaria, Sr. Presidente. 'de passar as sua,s
pode importar em cerceio de atividade investigatória mãos o mandado de prisão e pedir que seja tirado có-
que se iniciará a partir da importantíssima presença pias autenticadas, para que essas autoridades 'i';'edi-
em nosso Estado da CPI do Narcotráfico, de tão salu- atamente possam sair na captura do Dr. Ricardo No-
tares conseqüências. Assim, presentes as condições ronha.
do art. 1º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 89, , O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ou seja, a imprescindibilidade da prisão para o repre- - Manda o Oficial de Justiça, sob sua jurisdição, ou
sentado (fumum boni juris), nos crimes em tese, trá- quem for apresentado, que. em cumprimento e na for-

.- fico em associação e extorsão, entre outros; incisos I ma da lei, prenda e recolha ao (ininteligível) público o
e 111, respectivamente, a prisão temporária é conse- indiciado abaixo qualificado, por ter sido decretada _
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sua prisão temporária por trinta dias. Rogério Etzel, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Juiz de Direito Substituto... - Sim, Deputado.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
Pela ordem, Sr. Presidente. ...até pra deixar aqui uma impressão muito cjara,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) como vizinho do Paraná, gaúcho que sou, e vendó' e
- Cumpra-se o mandado contra Ricardo Noronha. assistindo tudo que nós assistimos no Paraná, propi-

, OSR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - ciado por este momento, com a presença da CPI do
Pela ordem, Sr. Presidente. Narcotráfico, com o apoio da Assembléia Legislativa e

, ' O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) da C~missão Especial, ~ inquérito que se est~~ele.c~,
_ Questão de ordem, Deputado... o apoIo,da OAB e o apoIo do lado bom da Policia CIVil,

O SR DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _ da Polícia t0 í1itar· Do lado bom, e graças a Deus tem,
Gostaria d~ requerer à Mesa, também, a inclusão do né? Especialmente c?m o apoio da Polícia Federal. E
Oro Ri~ardo Noronha, já foragido, considerado foragi- o Padre R~que, que e da te~ra, e cad? um dos Dep~-
do, n~ Sinpi, da Polícia Federal, ou seja, Sistema Na- tados que mtegram a CPl.plzer, Presidente, que hOJe
cional,de Procurados e Impedidos. Para que essa me- se de~faz. a Mesa, onde ~os operamos e trab?lhamos
dida seja 'tomada, Excelência, Sr. Presidente, em vir- po~tres dla~. ~u ~uero nao fazer uma ~espe~lda, ma~
tude das noHcias que nos chegam de que o mesmo deixar aqUi 50" tao-somente, uma aflrmaçao, P~esl-.

teria, junto com Mauro Canuto e os outros, se evadido dente. Aon~e nos andamos, aonde a CPI a~dou, fiCOU
do fóri,Jrn da culpa. Essa é uma presunção, mas que a marca. N?o a mar?~ de u~ Deputado, nao a marca
chegou ~té nós.-Que teriam tomado um avião e teriam de um partido, eu diria, ~sslm, ~em mes~o a marc~
saíco, pelo menos, da cidade de Curitiba. Então, é ne- da CPI temos a pretensao de dizer que fiCOU. Mas fi-
cessário que seja incluído no Sinpi;'para que os mes- cou, sim, a marca da reação do povo justo, que se in-
mos não abandonem o nosso território nacional. dignou e reagiu à altura, pra fazer o enfrentamento

O SR. P'RESIDENTE (Deputado Magno Malta) contra os, seus bandi?~s. Em ca~a cidade, em cada
_ Que seja incluído. Estado fOI do mesmo Jeito. Mas nos enfrentamos uma

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Pela oro coisa diferente ~qui, P~esidente ..Enquanto nos outros
dem Sr. Presidente. Estados .a CPI Via,~ cnn;e o~ganJzado, prosp~r~r, c~~

, , a parcena da poliCia, nos vimos aqUi a PoliCia CIVil,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) parte da Polícia Civil, no bom sentido, maus policiais

- Deputado Padre Roque. que integravam a Polícia Civil e dentro dos escalões,
. O SR. DEPU~ADO PADRE ROQUE - Eu gosta- praticamente todos os escalões da polícia, montarem

na t~mbém, neste .mstant,e,. c~":l0 p~r~naense, para- um esquema, pra formarem eles próprios o crime ar-
bemzar o douto JUIZ, o Mmlsteno Pu~lIco e os mem- ganizado. É uma coisa, assim, sem precedente. Ago-
br~s dessa CPI, na pessoa do.Sr. Presldent~, Depu~a- ra, menos mal, que Deus é bom, que encontramos, ao
do Magno Malta (Palm~s.) e dizerque a partir de hOJe, mesmo tempo, bons policiais dispostos a denunciar. E
com t~d~ ?erteza, va~se começar.a e~crever u~a isso, de certa forma, ajudou em muito o trabalho da
nova.hlst~na do ~arana, em que os cldadaos poderao CPI. Dispostos a saber o que já sabiam, até porque
~er cldadao~ e nao achacados por aqueles que deve- estavam sufocados há bastante tempo, estavam en-
n~m protege-los. Portanto, p?r~ ser bem b~eve, para- curralados há bastante tempo. E na medida que as lu-
be~~ e que a g~nte, todos nos Jun,tos, c~ntl~uemos a zes... foram oferecendo luz, a CPI foi avançando, o dia
punflcar a socl~?ade do Pa~~na e pnn~lpalmente foi raiando, e um novo porvir foi surgindo. E eu não te-
também de Curitiba e da ;eg,ao metropollt~na, por- nho dúvida, e eu não tenho dúvida que nós chegamos
~ue n6s~ o po~o do Parana, o povo do Brasil merece num limiar onde os policiais bandidos, os bandidos
ISSO. MUito obrigado. (Palmas.) policiais, os bandidos travestidos de policiais, os poli-

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ciais travestidos de bandido vão morrer vão morrer
- Gostaria.de convid~r? corregedor, o delegado fede- na praia. Acabou a oportunidade; eles'não vão ter
ral. É precIso fazer copia. (Pausa.) mais oportunidade. E eu quero, então, fazer um apelo

. O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Sr. Presiden- aos bons policiais: qúe 9cupem esse espaço; ao Go-
te, pela ordem. (Pausa.) vernador do Estado, que faça a limpa. E o Governa-

. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - dor, só ele pode, porque a CPI, ela é importante, sim,
Presidente, sei que tá havendo uma espécie de inter- mas ela-é efêmera, ela é transitória, eJa é "momentis-
valo aqui. Eu quero pedirvenia a V. Ex!!, Presidente... ta", ela é circunstancial" ela é passageira. Definitiva
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são as instituições: a Polícia Federal, a Polícia Civil, o (Não identificado) - Tirar?
Ministério Público, o Poder Judiciário, o Governo do O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Não. Pesso-
Estado, esses são definitivos e têm que estar aqui e ai, vê um outro microfone, por favor, aqui. Abre o volu-
fazer a parte que lhes cabe. Que não precise se fazer me desse outro microfone, por favor. (Pausa.)
ou~ra ~P.I, !,ra ver o que que deu a CPI anterior. Que O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
as InS!ltulçoes ocupem e fa~am a pa~e q~e I~es cabe. _ Bom, João... (Pausa.) Eu gostaria que mais um poli-
Este e o ap~lo. E que a sociedade ~ao de tregua. Co- cial chegasse aonde está a Deputada Laura, por fa-
b~e, qu~ a Imprensa c?bre, que a :mp.rens~ faça, no vor. Isso, pra fazer mais um... pra fazer bem. João, eu
dla-a-dla, o que tem.felto nest~s tres dias. E como se gostaria de... eu gostaria de perguntar a você... já de-
renovasse tudo no dia do nas~lment~, cO,mo s~ a gen- ram o microfone ao Sr. Elisiário, já deram?
te nascesse um pouco cada dia. Entao, e precIso que
essa energia, esse ânimo, essa sede de justiça se re- _ O ~R. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
nove todos os dias dentro do seio da sociedade e das - Nao, nao.
instituições especialmente. Esse é o apelo, Presiden- O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Isso já deu.
te, que faço. E encerro dizendo: parabéns ao povo do João, eu gostaria de perguntar o seguinte: quem é
Paraná. Os bandidos aqui se instalaram, não é por- este homem que está sentado à sua frente?
que o Paraná é ruim. É o contrário: é porque é bom, eODINOME JOÃO - Elisiário.
porque é progressista, porque é desenvolvido, por- O SR. DEPUTADO LINO aossl - Você o co-
que é rico, porque tem viabilidade, porque tem futuro, nhece de onde? I

porque aq,ui é bom viv~r. E eles quiseram viver aqui e eODINOME JOÃO _ Lá do Morro do Piolho.
se aproveitar da boa vida que o Paraná oferece, mas
se locupletando e achacando o seu povo e a sua gen. A O SR. ~EPUTAD~ UNO .R~SSI - O ~ue que
te. E a CPI vem aqui, pra, junto com o povo, desman- voce... quer dlze~, qual e a condlçao que voee conhe-
char essa maracutaia. Agora, não permitam que ele ce esse homem. _
se reorganize. eODINOME JOAO - Eu troquei com ele um

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Corsa por um quilo de pedra.
- Deputado... O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- O que mais?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - eODINOME JOÃO - E adquiria, de vez em
Não deixe isso acontecer. Esse é o meu apelo, Presi- quando, pedra pra trazer pra... Cleverson Veículos.
dente. Muito obrigado. (Palmas.) O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- A mando de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) quem?
- Obrigado, Deputado Pompeo de Mattos. Eu gosta- eODINOME JOÃO - Do Cleverson.
ria de votar esse requerimento: "Requeiro, nos termos O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _
regimentais, ~ ~tiva do Sr. Ipeguary... Ipeguaray San- Que pedra que é essa?
tos, na condlçao de testemunha. Deputado Celso eODINOME JOÃO _ P d d k
Russomanno, Wanderley Martins e Lino Rossi". Em e ra e crac .
discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -
como... Aprovado. Ah! Isso é que preciso ver... Crack, então?

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Pela ordem, eOOINOME JOÃO - Crack.
Sr. Presidente. O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Pedra de crack.
- Eu quero pedir à Segurança que faça entrar o se- eODINOME JOÃO - Exatamente.
nhor... O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -

(Não identificado) - Elisiário. Que tamanho as pedras?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) eODINOME JOÃO - Não. Aí era... era um quilo,
.:. Elisiário. um quilo e meio.

(Não identificado) - Não veio, ainda. Está che- O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - (Ininteligí-
gando aí. vel.) você fazia.

(Intervenção inaudível.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. DEPUTADO LINO RO~SI - Isso, essa - Deputado Uno, prossiga, Deputado Lino.

cadeira, e o microfone, por favor, se o senhor quiser. O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Sr. Elisiário...



sa?
CODINOME JOÃO - O Kadett foi também, mas

foi o Corsa. E foi um outro carro, que eu não consigo
me lembrar agora. Que saía da agência do Cleverson
e ia pra ele.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Pra ele. Mas
o que você negociou... que você se lembra é um Cor
sa, que você pegou um quilo e meio de...

CODINOME JOÃO - Um quilo.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Um quilo de

crack?

CODINOME JOÃO - É.
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Tá. E esse

Kadett, você negociou o que com ele?
CODINOME JOÃO - Foi também crack, tam

bém.
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Sr. Elisiário,

o que é que o senhor tem a dizer a respeito disso?
O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 

Isso é um absurdo. Esse Kadett nem foi... foi um negó
cio com o rapaz (ininteligível). Não existe, nunca.

(Não identificado) - Sim, e o rapaz...
O SR. EUSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O

único Corsa que passou pra mim é um Corsa compra
do via consórcio. O único Corsa que eu tinha, um Cor
sa verde. Nunca, nunca, nunca. Jamais... colocar a
mão num quilo de pedra. Isso é um absurdo. Não exis
te. Eu imagino que seja coisa mandada por alguém.
Não tem·como... (ininteligível) a vila inteira, vê se al
guém, se teve esse tipo de carro na minha casa. Nun
ca, nunca, jamais.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- João, você o
encontrou aonde, João?

CODINOME JOÃO - Eu ia direto na casà ceIe.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Você entrou

na casa dele?
CODINOME JOÃO - Entrei.
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O SR. EUSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Como é que
Sim, senhor. é a casa dele?

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - O senhor CODINOME JOÃO - Ela tem... ela divide a qua-
pode ficar de costas, sem problema. O senhor conhe- dra, ela passa dos dois lados da quadra.
ce este jovem que está à sua frente? O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Tem saída

O SR~ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - pros dois lados.
Conheço. CODINOME JOÃO - Dois lados.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- De onde que O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Quer dizer,
o senhor o conhece? pega o quarteirão quase inteiro.

O SR. EUSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Foi CODINOME JOÃO - Exatamente.
feito um negócio de um carro, de um Kadett, nem era O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Tá. Você
Corsa. Foi um Kadett. pode descrever o interior? Quer dizer, você entrou no

(Não identificado) - João, foi Kadett ou foi Cor- quintal...
CODINOME JOÃO - É, entrei no quintal, portão

eletrônico, portão velho, né? Aí tem uma meia-água,
você passa, entra no corredor, aí tem a casa dele. E lá
em cima tem um bar também, que é dele.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Que que o
senhor me diz isso, Sr. Elisiário?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Como eu falei, doutor: isso não é uma quadra, é um
bico que fica bem de frente ao campo. E a casa... ele
entrou, mas foi fazer negócio desse Kadett. E o rapaz
ele... (ininteligível). Eu nunca fiquei com esse carro...

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - A descrição
da casa combina?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - A
casa... combina, porque é um terreno de frente, por
que a rua é de bico. Ela é de frente pro campo, porque
é o fundo, é o bairro, e na frente é a casa, que é da mi
nha esposa. Os dois terrenos é da Cohab.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Ele já entrou
na sua casa, Sr. Elisiário?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Na
minha casa, não. Foi no bairro.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - E como é
que ele sabe como é o quintal da sua casa?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Porque o bairro tem... os banheiros e dão acesso até
o quintal. Tem dois banheiros, com salão embaixo,
que dá visão, totalmente, do quintal da casa. Jamais
eu fiz negócio com... quando que eu ia ter condições
de pegar um... nem fazer liga, nem liga, jamais. O que
mais prego naquela vila é contra droga. Vou fazer um
negócio de... eu só não sei como que alguém pode
estar intimando... Se eu, por exemplo... Sr. Deputado,
é difícil não ligar uma coisa com a outra: todo trafican-
te, se ele mexe forte, assim igual esse rapartáialan----
do, atrás disso vem roubo de carro, envolvimento com
assaltos, com mortes, com... e eu não tô... nada disso.
Que é um tipo violento... não existe esse tipo de coisa.



O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, ele foi lá...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não, o rapaz que queria comprar o carro.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, passou no bar lá e disse: "Você não tinha um fu
quinha pra vender,- um passatiARo pra venderJ~-E

daí... "Não, tem um rapaz que tem um Kadett, tá boni
to". Eu tive que tentar ver se ganhava alguma coisa
em cima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quem é o rapaz? Como é o nome dele?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUêS DA-SILVA - No
momento eu não lembro... eu fiz alguns rolo com carro
velho também, mas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você não lembra o nome do rapaz?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, não tenho...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Onde é que o rapaz mora?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - É
em Curitiba, mas não lembro, porque é o pessoal que
vinha no bar ali... tinha um carro pra vender...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Onde é que é o seu ba~?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Meu bar é lá no Santa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Qual é a rua do seu bar?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Na
Rua São Matias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Esse rapaz freqüentava seu bar?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Esse rapaz aí na minha frente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-É.
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Não tem como separar um traficante desses outros problema, queria devolver, eu não quis mais. Agora,
delitos. Jamais. Não tem, não existe isso aí. Então, quanto ao Paraná, eu nem sou de viajar muito. Isso o
quem tá... o motivo que tá trazendo você até aqui eu pessoal tá falando...
não posso ter idéia, não. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Espera aí, eu não entendi a transação do carro, não.
SISCAIA - Elisiário, o senhor é um policial. Qual é a Como é que foi?
explicação prum jovem que confessou traficar peque- O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Ele
nas quantidades? Primeiro sozinho, depois dentro de tinha um Kadett pra vender. Eu indiquei esse Kadett
um esquema de policiais. Por que ele ven:' lhe acusar? prum rapaz que queria comprar. E o Kadett era um
Ele descreve a sua casa, a título de quê? Você acha Kadett velho. Acho que 84, 85. Não era novo, bem der-
que nós vamos acreditar nessa sua negativa? O se- rubadinho o Kadett. E o rapaz levou o Kadett embo-
nhor tem que dar uma justificativa que mereça credi- ra...
bilidade. O senhor já é um homem vivipo. Quantos
anos de polícia! Não é possível que o senhor venha
aqui faltar com a verdade. O senhor tem que admitir
que esse fato é verdadeiro, ou então dar uma explica
ção que seja convincente, crível.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Sim, eu não posso admitir porque não é verdade. Se
em quinze anos eu consegui ter a minha conduta ili
bada, eu também não vou aceitar agora que tudo que
eu fiz de bom em quinze anos, uma pessoa que... pra
chegar agora e dizer que eu faço uma coisa dessa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Elisiário, não foi esse aí que te entregou, não. Esse
aí é um que apareceu pra ser acareado. Existem ou
tros que vão entrar aqui ainda. O Estado do Paraná in
teiro, de uma forma maldosa - porque esse povo é
ma', esse povo do Paraná, povo sem dó -, escolheu
você e mais cinco... você Samir, Reginaldo, Germano,
Canuto, Noronha, entre outros, escolheram só vocês
no universo do efetivo, não sei qual é o efetivo da Polí
cia Militar ou da Polícia Civil... escolheu vocês. Dá
nome de algumas outras rabiolas, mas vocês são os
cabeças que o Paraná inteiro fala. Dá uma olhadinha
pra trás aqui. Tá vendo isso aqui? É tudo dis
que-denúncia. Olha, as caixas saem daqui e dali. Em
tudo tem seu nome. E não foi esse menino, não.
Então, você diz que fez uma transação de carro com
ele realmente. Quando ele falou que foi um Corsa,
você falou: "Não, foi um Kadett". Foi quanto a transa
ção do I:<adett? Como é que foi? Foi pago em dinheiro
ou não foi? Quem levou os cheques:.. Você não, deixa
ele explicar. O senhor. Quero saber como é qúe foi a
trarisação. ' '

" O SR. ELislÁRIO RODRIGUES'DA SILVA - Eu
apenas 'indiquei esse Kadett prum rapaz. O rapaz foi
lá ,e levou o Kadett. Eu hem sei qCJeril é o rapaz. Que
ria comprar um carro e... (ininteligível) me ofereceu
um Kadett e eu vendi o Kadett. Não'levei um centavo
de comissão neste carro, nenhum centavo. Era um
Kadett velho, as rodas tavam até ruim. Deu o maior



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta),
- E você já prendeu na sua vida de polícia algum trafi
cante?

O SR. ELISIÁRIO RODRI~UES: DA 'SILVA -.
Pode ser que eu tenha prendido, (iniriteligível) 'nas es
pecializada, mas na região metropolitana é muito.difí
cil... ,

O SR. PRESIDENTE (Dep.utado Magno ,Malta)
- Não, eu tê dizendo se você já prenpeu,' algu,", -trafi- ,
cante na sua vida? '

O SR. ElISIÁRid RODRIGUES DA· SILVA '
Não, não vou mentir, pois eu não 'prendi mesmo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) não faça... Não, nada... não bate nada disso... não
- Você falou que o Kadett era derrubado e feio, agora tem, não bate nada disso...
tá bonito. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu- - - Elisiário_.-,-,
tive que falar pro rapaz que era bonito, pra ver se eu O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
ganhava alguma coisa em cima. Quando ele apresen- Sim, senhor.
tou o Kadett, o Kadett não era tudo aquilo e aí eu aca- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
bei não ganhando nada. - Você tem quantos anos de polícia? -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno' Malta) O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
- Essa é a história verdadeira? Quinze anos.

CODINOME JOÃO - Não, o Kadett... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Você era um bom policial?

- Conta a história verdadeira. O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Me
CODINOME JOÃO - Eu estava na minha julgo um bom polícia, sim, senhor.

casa... na antiga residência que eu morava, né, quan- O SR. PRESIDENTE (DeputadOl\.ilãgno Malta)
do ele chegou na minha casa com outro rapaz. Daí eu _ Em que delegacia você trabalhou?
não tinha mais esse Kadett... eu fui lá e peguei e trou· O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA _
xe pra ele ver. Ele viu o Kadett. Realmente ele levou,
mas não foi pago em dinheiro. Ele levou o Kadett, por- Várias delegacias... mais na metropolitana.
que eu conhecia ele, né? Ele falou: "Rapaz, esse cara O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
aqui..." Ele pegou levou Kadett embora. Depois eu fui - Sim, mas fala... qual é a delegacia?
na casa dele e peguei a droga, que foi 600 gramas de O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA .:.
crack. Como eu já repeti, eu comecei no décimo, fui pra fur-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tos, passei. .. depois fui pra Araucária, Campo Largo e
- Como é que ele arruma esse crack? Você sabe São José e agora em Colombo.
como é que ele arruma? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

CODINOME JOÃO - Como, eu não tenho como - Você já prendeu algum traficante?
explicar pros senhores, mas sei que eu peguei na O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
casa dele. Não.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Mas nem eu tenho, nunca peguei, você tá louco! Nem - Não?
eu tenho como explicar isso aí. ' O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

CODINOME JOÃO - Eu pegava na tua casa... a Não.
tua mulher cozinhava o crack na minha frente, eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
via... - Quinze anos de polícia...

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -
Nunca você fez isso. Mas Deus me livre uma coisa Não, desses últimos tempós que eu voltei a trabalhar,
dessas... não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A mulher dele cozinhava o crack?

CODINOME JOÃO - Cozinhava o crack na mi
nha frente. Eu via.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não dá pra acreditar... isso é um absurdo... alguém
tá. ..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E os filhos, viam também?

CODINOME JOÃO - Todo mundo via...

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Ah, não faço uma coisa dessas, pelo amor de Deus,



O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - João... des
culpe, Sr. Presidente. Você disse que já viu a esposa
dele cozinhando o crack. Aliás, eu nem sabia que ti
nha que cozinhar o crack, mas... cozinhando o crack.
Como é que é a esposa dele?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Só um momento. Pra mim, quando cozinhava o
crack, era quando ele brigava com o técnico e o técni
co botava ele na reserva, pra cozinhar. (Risos.)

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Como é
que... as caracterfsticas ffsicas da esposa dele.

eOOINOME JOÃO - É uma senhora de média
altura, meia morena, meia gordinha, cabelo enrolado.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Como é que
é sua esposa, Sr. Elisiário?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Ela
não tem cabelo enrolado, ela não é gordinha. E more
na ela é, certo, mas... morena clara, quase da tua cor,
assim...

eODINOME JOÃO - Da cor sua, quase...

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Ah, m~s então é negona, então... (Risos.)

eOOINOME JOÃO - Não é negona, não...

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Então, ela é negona... e tu sabe que não é...

eODINOME JOÃO - É quase da tua cor.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, Deputada Laura.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tanta... ouvi tanta baixaria que tô ouvindo, esse monte
- O que que você já prendeu? de denúncia. Tanto bem que eu fiz pra todo mundo...

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu não existe, não bate essas ínformações.
prendi ladrão, assaltante, homicida, latrocfnio... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Fala um bem que você fez pra todo mundo.
- Fala af um ladrão famoso que você prendeu... O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA -

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Por exemplo, eu cumpri essa promessa de sete
Não tenho como lembrar agora porque esse tempo anos... das crianças, que eu fiz...
que eu tã na metropolitana eu peguei o quê? Ladrão O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
de carros, menores, ali no Maracanã. Prendia de ma- - Como é que é?
nhã e, no outro dia, era liberado, porque o forte da- O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - Eu
quela área ali ~ rou.bo de c..arr~ por menores. E a gente cumpri essa promessa da festa das crianças, que eu
trabalhava maIs niSSO, nao tinha nem como e nem fiz... os carrinhos velhos que eu dei... já teve uns três
tempo pra investigar outras coisas. ou quatro partos dentro do meu carro. Naquela Santa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Helena, não só no bairro que eu moro, mas na região,
- Você conhece o Samir? todos... ninguém pode ter alguma coisa contra mim

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - naquela área, não. Alguém tá sendo, sei lá, induzido a
Não, só de nome. declarar contra mim coisas que... é um absurdo isso

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) aL..
- Mas ele lhe conhece bem, falou aqui ontem.

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não pode me conhecer, porque nunca nos encontra
mos... nunca, nunca, nunca.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E o Reginaldo?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Conversei com ele, mas nunca nos encontramos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não é seu amigo?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, não é meu amigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele disse que é.

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Não, a gente tem... ficou de levar lá no 8º Distrito, mas
não tivemos assim um grau de amizade assim... de
trocar idéias particulares. Nunca, nunca, nunca.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tá. E o Edmir?

O SR. ELISIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Edmir, muito menos ainda...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele conhece você também.

O SR. ELISIÁRIQ RODRIGUES DA SILVA 
Pode me conhecer, mas através de outras fontes...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-É?

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA 
Quando eu me acidentei, muitos foram me visitar lá
no hospital, eu não me lembro quem. Eu nunca tive



O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Rodrigo
de quê?
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso, Russo-
não admito... ele falou de uma forma absolutamente manno) - Tá pronta, Drª Regina? Vamos, vamos ficar
injuriosa a uma mulher de cor negra. Então, eu pediria de pé para fazer o juramento. O senhor pode tirar o
que ele, pelo menos, tivesse a decência de ser gentil microfone e pegar nas suas mãos. Se o senhor prefe-
com as mulheres negras, que são tão boas ou melho- rir o senhor pode segurar o microfone nas mãos em
res que as brancas. vez de ficar no cavalete, tá? .

O SR. ELlSIÁRIO RODRIGUES DA SILVA - O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Faço
Com licença, Deputada, é que ela não é morena. Ela sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade
é bem clara, ela é bem clara. do que souber e me for perguntado. ,

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- As crianças... O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
quantas crianças acompanhavam o cozimento do manno) - Pois não. O nome dele está sendo preser-
crack? vado?

CODINOME JOÃO - Não, eu chegava lá e, (Intervenção inaudível.)
quando não tinha pronto, ela fazia. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- E as crianças manno) - O se~hor, o senhor j~ conversou ~o~ ?seu
assistiam a isso? advogado, ele ta presente, esta tudo bem, nao e ISSO?

CODINOME JOÃO - Não, crianças, não, fica- O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Tá
vam no outro lado, né? tudo o.k.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI _ Ah! nunca O ~R: ,PRESIDENTE (~eputado Celso Russo-
estavam perto... manno) Ta tudo em ordem.-

CODINOME JOÃO - Não, criança não. t d 0kSR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Tá
u 00..

~O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Não sabiam O SR. PRESIDENTE (De utado Celso Russo-
o que estava acontecendo. , ,_ p _

_ _ manno) - Ta. Nos nao vamos... Vamos passar, entao,
CODINOME JOAO - Nao. ao depoimento. Passo a palavra ao Relator, Deputado
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Bom, Sr. Pre- Moroni Torgan. Ah! antes, porém j desculpe, eu vou

sidente, eu me dou por satisfeito nesta acareação. Eu .I'he dar vinte minutos, para que o senhor faça uso da
gostaria de sugerir a esta Presidência que mantives- palavra como o senhor bem quiser. O senhor pode fa-
se ainda o Sr. Elisiário em uma sala, que a Polícia Fe- zer uma explanação do envolvimento que o senhor
deral o levasse e que ele ficasse à disposição ainda teve e que o senhor conhece a respeito do tráfico de
desta CPI para outras informações e outras prováveis drogas. Pois não.
acareações que irão ainda ocorrer esta noite, Sr. Pre- O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Bom,
sidente. Me dou por satisfeito. em primeiro lugar...

(Não identificado) - João, você pode abaixar o O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
seu... manno) - Fala mais perto qo microfone".

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Bom, en- O SR. RODRIGO Ll,JIZ DE CARVALHO - Em
quanto o Presidente se atém a documentos, eu gosta- primeiro lugar eu comecei em 19... _
ria de pedir então que a Polícia Federal o levasse e o O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
mantivesse de preferencialmente distante de outras manno) - Pega... Pode pegar o microfone, pode'tirar
testemunhas, por favor. (Pausa.) daí, pode falar na mão se você preferir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Em
- Está suspensa a sessão. primeiro lu...

(A reunião é suspensa.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) manno) - Pode tirar o cavalete ali, por favor.

- Está reaberta a sessão. Convoco a testemunha Ro- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Por genti-
drigo. Que faça entrar, rapidamente... (Pausa.) leza, a testemunha podia dizer seu nome, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Ródri-
manno) - Vamos fazer a assentada do depoente... go.
(Pausa.)

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- gível), que era o nosso ponto de encontro na época,
manno) - Não, ele está preservado. né?, aqui em Curitiba, ponto turístico de Curitiba. Fa-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah! tá lou vá pra Rua 24 horas e aguarde pra gente saber. O
serviço foi feito à tarde. Ela estava trabalhando, ela

bom. O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO _ Estou trabalhava numa loja no centro da cidade, né? Ela tra
balhava numa loja no centro da cidade e ela pegou e,

sendo... e ela, quando ela, a gente foi, a gente foi, fomos pre-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- sos, eu fui separado dela. Então, daí o quê aconteceu

manno) - Tá preservado o... lá dentro eu não, não sei explicar para os senhores,
(Intervenção inaudível.) mas às onze e meia daquele, do mesmo dia ele che-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- gou pra...

manno) - Pois não. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
(Intervenção inaudível.) manno) - Mas só interrompendo, só para esclarecer,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- quando, quando o senhor fez o serviço o senhor foi

manno) - Só Rodrigo. Pois não, Rodrigo, continue, comprar droga? É isso?
por favor. O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Fui

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Olha, comprar droga.
em primeiro, em primeiro lugar as pessoas e todos O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
que vou citar eu conheci em 1994, né? manno) - O senhor foi comprar droga?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Isso.
manno) - Silêncio, por favor. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Eu manno) - E aí o senhor foi preso junto com ela?
conheci em 1994, eu tinha 17 anos. Eu trabalhava O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Junto
num bar famoso da cidade e fui procurado pelo, por com ela.
outros informantes, né?, que ele sabia do meu envol· O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
vimenta com drogas. Fui procurado e daí fiquei sa· manno) - Era, era só uma armação? É isso?
bendo do sistema, né?, (ininteligível) a firma, né?, no O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É, era
caso, que seria a Delegacia Antitóxicos. Aí, logo em uma armação.

junho de 1994... O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- manno) _ Pois não, então, continue.

manno) - Fala mais pertinho um pouquinho. O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO _

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Em Então... E ressaltar mais um detalhe: eu comprei com
junho de 1994, eu fiz o denominado serviço, né?, o dólares falso, né?, com dólar falso na época, que na
primeiro serviço, a primeira pessoa que eu, que eu época a moeda ainda era, acho que se não me enga-
entreguei, né? Ela se chama... Não sei se eu devia de no, URV e o dólar estava em alta. Então, "ah! não, eu
falar... tenho dólar', ficava até mais fácil de negociar, né, a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- droga, no caso, né? Aí eu peguei...
manno) - Pode falar, pode falar. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - ...EIi- manno) - E esses dólares falsos quem te deu?
ana, e ela é conhecida da esposa do Dr. Paulo César O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Quem
Rodrigues, a atual esposa dele. Esse foi o primeiro me deu foi o investigador Airton, que me deu os dóla-
serviço. Ela foi pego com meio quilo de coca..., de ma- res falsos, né? Ele que me deu. Aí, tá, daí, como eu
conha, a Eliana, e eu vinha, eu já sabia do sistema, havia já falado, eu, nós havíamos marcado de nos en-
como é que funcionava, né? Ou eu receberia parte contrar eu e outro informante, denominado Mauro, de
em droga ou em dinheiro, só que... nos encontrar na Rua 24 horas. Aí a gente nos, nos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- encontramos na Rua 24 horas e o Airton falou: "Ô, ela
manno) - De quem? foi pro papel:' No caso ela seria processada. E foi o

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - O do, que aconteceu, ela foi processada. Ela foi processada
do policial Airton, Airton Ribeiro da Silva. Eu receberia e aí eu falei: " Daí, como é que fica, a gente não ganha
dele, que foi através dele que eu fiz o denominado nada?" Eu peguei da mão dele 100 gramas de maco-
serviço, né?, e daí ele falou: "Oh, você vá pra (ininteli- nha na época, que até naquela época eu não tinha
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visto tanta, tanta droga assim, né? Aí passou-se um
tempo, eu sabia de um traficante em Balneário de
Camboriú, em Santa Catarina, denominado Márcio.
Ele tem um restaurante chamado Adrimar, perto da
rodoviária de Balneário de Camboriú e ele ainda resi
de lá. Então ficou acertado de eu comprar cocaína
com ele ficou 'acertado de eu comprar cocaína com
ele. Aí e'u fui até, me desloquei até o Balneário Cam
boriú, fui até... Informei o Airton sobre, sobre o servi
ço, informei o Airton sobre o serviço, ele falou: "Oh,
você vai, vai ter que falar com o Dr. Paulo." Na época,
o Dr. Paulo César Rodrigues, Superintendente da
Antitóxicos.EU falei: -Não, tudo bem, numa boa: Füi,
falei com ele dentro da Antitóxicos, na sala da Antitó
xicos, da Superintendência dele, peguei 150 reais
para despesas de viagem e ficou acertado o seguinte:
"Você vai ter que chegar em Balneário Camboriú,
você vai levar esses dólares também falsos, você vai
acertar a compra da cocaína, vai vim com, vai ter que
trazer ele até Curitiba, porque nós não temos mais
dólares pra dar pra você e nem dinheiro. Você vai ter
que vir até Curitiba com ele, de carro, e em São José
dos Pinhais a gente pega você. Quando você tiver sa
indo de Balneário Camboriú, você simplesmente avi
sa o carro que você tá indo, a placa do carro e tudo."
Então, foi acertado a gente vir de Balneário Camboriú
de carro. Esse Márcio, ele, ele nunca em Balneário
Camboriú, apesar de, de ele ser uma pessoa muito,
um traficante importante de Balneário Camboriú, ele
nunca, vamos dizer assim, ele nunca mostrou dinhei
ro, poder, né? Então, a gente veio numa Brasília e
nessa Brasília, no, no banco de trás dela havia um
quilo e meio de cocaína. Então, ficou marcado o se
guinte: uma, uma das equipes ficaria no Posto Côn
sul, em São José dos Pinhais esperando e a outra do
outro lado da pista. O que aconteceu? Na, na nossa
vinda, o Márcio foi abordado, só que eu fui separado
dele, entendeu?, e daí não foi rateado nada, também
foi dito pra mim que foi pro papel, tudo, mas um amigo
meu me falou: "Não, o Márcio tá aqui, tá numa boa,
tal, ele falou só que, que pagou o acerto", o amigo
meu de Balneário Camboriú. Aí, tá, daí passaram-se
anos, eu continuo fazendo serviço, serviços peque
nos, né?, denominados serviços pequenos, não, não
coisa de grande porte. Aí recente, o mais recente, o
mais recente é com traficante do Bairro Pinheirinho,

_ -em..Curitiba.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Quantos serviços desses foram feitos mais
ou menos?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Olha,
nesses cinco... Eu comecei com dezessete anos, hoje

tô com vinte de dois anos. Eu acredito, em média, que
eu fiz, na época eu fazia com outros informantes, pra
não, por não ser totalmente ligado ao esquema, né?
Na época, até hoje, acho que fiz cerca de uns vinte
serviços.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Vinte?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Isto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Bom, e no caso desse traficante, o Paulo,
de Balneário Camboriú, ...

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO --Oi.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo

manno) - ... ele, o que que eles tiraram dele?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Olha,
esse meu amigo que mora em Balneário Camboriú
ele falou pra mim o seguinte: que foi pega a droga
dele. Foi pega a droga e mais um tanto de dinheiro
dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - E ele não foi preso?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não,
ele não foi preso, que inclusive esse meu amigo eu li
guei no outro dia pra saber se ele sabia de alguma co
isa, que eu sempre procurei saber informação tanto
pra me preservar, entendeu? Pra não procurar ir num
lugar, esse tipo de coisa, que eu também tenho de me
preservar. Então, ele falou: "Não, o Márcio tá aqui." Eu
falei: Mas você tá sabendo de alguma coisa? "Ah!
simplesmente ele pagou o denominado 'pau' que é...
se acertou com eles, entendeu? Não, ele pagou e
saiu numa boa:' Aí, quanto a isso tudo bem. O Márcio
saiu numa boa, livre, tal, ainda em 98 eu estive em
Balneário Camboriú, porque eu trabalhei em Balneá
rio Camboriú como barman em Balneário Camboriú,
eu não cheguei a encontrar o Márcio lá, mas encon
trei pessoas, vi ele de longe, ele continua do mesmo
jeito, tudo, numa boa. Outra pessoa veio me dizer e fa
lou o seguinte: "Oh, o Márcio, ele tá bronqueado conti
go porque você armou pra ele. Ele já sabe." Ainda até
eu procurei sair o mais rápido possível de Balneário
Camboriú e vim pra Curitiba de volta, vim até de caro
na, porque na época num, nem pedi demissão de ser
viço, nada, vim direto de carona. Aí, o serviço mais re
cente foi que, vamos supor assim...

O SR. PRESIDEmt-~pl:ltado--Celse-Rtlsse
manno) - Antes do serviço mais recente, com que ou
tro, com que policiais o senhor trabalhou durante esse
tempo todo?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Eu
trabalhei com o Urubatan, eu trabalhei. .. Mas a equipe
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que eu mais trabalhei foi com o pessoal que trabalha- conha escondida na casa dele. Isso na presença dos
va com o Paulo César, né? Eu trabalhei com o Airton, pais dele, que eram pessoas idosas, dos pais dele.
né?, trabalhei com o Airton, com Urubatan, com Meli- Aí, tá, aquele reboliço, mãe chorando, pai chorando,
nho, sempre aquele pessoal ligado ao Airton, né? Ao aí a gente foi até o 8º Distrito Policial do portão. Che-
Airton que é a pessoa que eu tinha mais conhecimen- gando lá, eu fiquei algemado cerca, acho que, de uma
to, assim né?, que eu já tinha até uma, uma certa inti- hora até chamar advogado do Joel, até, como se diz
midade assim, com o Airton, foi o que eu mais traba- assim, até dá tempo de rolar tudo. Aí o advogado che-
Ihei. gou. Eu fui separado do Joel e o Joel foi levado a uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- sala, na sala do Superintendente Paulo César, e lá foi
manno) - Pois não, continue. acertado o acerto. O que sempre me chamou a aten-

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Aí o ção foi o seguinte: porque nunca foi escondido, eles
.serviço mais recente... nunca procuraram esconder e nUIlG..a.,.· Eu sempre

soube de tudo, foi o seguinte: que aquele dia, por eu
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- tá devendo, o Airton chegou apenas com a quantia de

manno) - Quanto tempo faz? 200 reais e falou: "Oh... Foi que saiu, que o advogado
O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Foi só tinha esse dinheiro, eles só conseguiram arrumar

em... Foi em agosto do ano passado. O serviço mais esse dinheiro." Eu falei: Mas como isso? Eu sei que
recente foi o seguinte: eu devia uma quantia em di- foi mais, foi cerca de 3 mil. Ele falou: "Não, mas acon-
nheiro ao Airton, né? Eu devia uma quantia em dinhe- tece que tem eu, tem você, tem a equipe e tem os
iro pra ele, ele falou: ''Você tá me devendo:' Tá. Eu fa- doutores." O Or. Paulo César sempre trabalhou com o
lei: Pôxa, mas agora não tenho o dinheiro pra lhe dar, Or. Kyoshi, Dr. Kyoshi Hatanda. Esse, conversei com
né? Ele falou: "Então, você faça o seguinte: dê um ser- ele uma vez em todo esse tempo que eu trabalhei
viço pra gente." Eu falei: Não, tudo bem. Eu tinha esse com eles, né? Conversei com eles uma vez. Aí daí
esquema com esse traficante, que eu pegava droga passou um tempo, tal, tudo, aqui em Curitiba, ao lado
com ele, que eu até então era viciado e apartir daque- de uma, de um snooker bar, eu conhecia uns rapazes
le dia eu resolvi: não, não vou mais usar drogas. Aí, eu de Palotina, no Paraná, né?, todos bem de vida, as-
marquei com o Airton, com o Nestor, o irmão do Paulo sim por dizer, né?, até um deles é filho de dono de
César, que se dizia policial, não é policial, ainda fiquei hospital de Palotina. Eu sabia que mexia com drogas,
sabendo, fiquei sabendo que ele foi preso no art. 12, que tinha até pezinho de maconha dentro de casa, eu
em Jacarezinho, que ele não é policial. Aí ficou mar- convivia com os rapazes, né? Eu falei pro Airton: Oh,
cado o seguinte: a gente foi à noite na casa do trafi- Airton, tal, tal, vamos fazer? Ele falou: "Vamos." Ele
cante de nome Joel, em Curitiba, no Bairro do Pinhei- falou: "Tem dinheiro pra pagar aqui? É sempre a mes-
rinho, acertar. Eu já havia acertado, à tarde, de com- ma pergunta: 'Tem dinheiro pra pagar o 'pau'?" Não,
prar droga. Que era assim: eu sempre acertava antes tem. "Então, vamos fazer". A gente pegou, a gente su-
de chamar eles, pra gente não fazer o denominado biu até o apartamento dos rapazes, eu subi, eu, o
"atraque furado", entendeu, tipo assim: chegar lá não Nestor, o irmão do Paulo César, a gente subiu...
ter droga nenhuma, eles perder o tempo deles e tudo
aquilo. Aí o que aconteceu foi o seguinte: eu cheguei O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
até esse Joel- 9sse Joel tem um salão de cabeleirei- manno) - Por favor, eu quero pedir ao Plenário um
ro em Curitiba - falei: Joel, eu preciso tanto de maco- pouco de silêncio porque tá ficando difícil entender o
nha, que foi o que comprei. Eu falei: Eu preciso tanto que ele tá dizendo.
de maconha. Ele falou: "Oh, espera vinte minutinhos O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Eu, o
que, que eu arrumo pra você." Aí o Joel aquele dia Nestor, o irmão do Paulo César, né?, a gente subiu
não, não, não deu certo o serviço. O Airton falou: até o apartamento, fizemos a compra da droga. Não
"Não, então, vamos fazer no outro dia:' No outro dia a foi muita, foi cerca de 250 gramas de maconha e oito,
gente, nós vamos ao salão de cabeleireiro do Joel e o nove buchas de cocaína, né? Aí a gente, a gente des-
Joel falou: "Oh, eu tenho." Tá. Eu peguei a droga, pe- ceu, avisamos: Oh, não, tá aqui. Em seguida, eles al-
guei a droga, o Airton chegou com a equipe, né?, che- gemaram a gente, algemaram a gente, levaram a
gou com a equipe até o salão de cabeleireiro, deu voz gente até o apartamento de volta, avisaram ao portei-
de prisão a ele, falou: ''Você está preso no art. 12." Re- ro: "Oh, somos policiais civis - se apresentaram como
vistou o salão de cabeleireiro dele, e depois a gente policiais civis -, somos policiais civis e estamos aqui
se deslocou até a casa dele, onde foi achado mais pra, porque pegamos esses dois rapazes aqui, e os
maconha. Eu acredito, em média, meio quilo de ma- traficantes moram aí no apartamento." Eles subiram,
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revistaram todo o apartamento dos rapazes e sim- até o telefone público, o cara não vai nem perceber,
plesmente falaram pra eles: "Oh, a casa caiu. Não você pega e liga pra gente, que a gente tá na esquina.
adianta, a casa caiu, tá todo mundo em cana, vamos Aí a gente chega e dá o denominado "atraque", né? E
levar todo mundo em cana." Inclusive um desses ra- você fica esperando a gente na viatura". Na época
pazes, ele, ele faz faculdade, ele tá fazendo Direito, é uma Ipanema branca, com um adesivo escrito "Fora".
o filho do dono do hospital. Aí ele: "Não, pelo amor de Você e o Valeta espera a gente na viatura. Ah! tudo
Deus, eu não posso, eu faço faculdade, eu não quero bem. Aí levamos esse senhor, né?, até a viatura, che-
sujar meu nome, não sei o que, minha família, meu gamos lá, como sempre, não foi a primeira vez, nem
pai..." Aí ficou acertado o seguinte: "Não, você vai Ii- acho que não ia ser nem a última, a gente usou cocaí-
gar pro seu pai e vai ver o que ele pode fazer, se não a na dentro da viatura, tudo numa boa, ele falou: "Oh,
gente vai encaminhar você vai até a delegacia." Ele Ii- só me dê aprova". Que ele precisava da prova, né?,
gou pro pai dele em Palotina, ligou pro pai dele em no caso de ir o papel, ele sempre precisa de uma pro-
Palotina e foi conversado, o Airton conversou com o va, pra ir pro papel. Aí o Carvalho e o Roberto encami-
pai dele e foi acertado a quantia de 4.500 reais, a nharam esse senhor até a Delegacia Antitóxicos.
quantia de 4.500 reais para o denominado acerto, Chegando lá esse senhor foi levado à sala do Dr. Pa-
né?, pra ele poder ser liberado. Mas esse rapaz ele ulo César. Esse senhor foi levado à sala do Dr. Paulo
tem parentes em Curitiba, ele tem parentes em Curiti- César, o Dr. Paulo César falou: "Olha, tá difícil de fa-
ba e eles pegaram e fizeram o pagamento para o Air- zer o acerto". Quando ficava difícil ele vinha pra gente
tono Aítudo o.k., o rapaz não foi nem retirado do apar- e falava, que a gente cobrava isso do Airton e do Car-
tamento, ficou tudo lá, ficou acertado dos parentes do valho e do Roberto, a gente também tava cobrando
rapaz ir até o apartamento fazer o denominado acer- aquele dia. O Dr. Paulo César falou o seguinte: "Olha,
to. A gente saiu numa boa, tudo. Eles me deram a mi- tá difícil. Vocês vão lá, conversem com o Carvalho
nha parte de dinheiro, cerca de 350 reais, tá. Aí, mais que eu vou ver o que eu posso resolver. Aí o Carvalho
ou menos em novembro do ano passado, eu falei: falou: "Olha, vamos ter que esperar, mas se vocês
Não, eu vou mudar um pouco, eu vou começar a tra- quiserem ver um serviço, eu tenho perto da Dancete-
balhar com uma outra equipe. Eu comecei... Eu traba- ria Fórum, uma senhora denominada Tiazinha. Vocês
Ihei, então, com a equipe do Carvalho e do Roberto, vão lá e compram com ela, que ela também tem o pó
também na época do 8º Distrito. Eu falei: Não, eu vou pra vender". Aí a gente desceu a rua da Danceteria
trabalhar com eles. Eu e um dos antigos informantes Fórum, a gente desceu a rua da Danceteria Fórum, só
que eu já trabalhei também em 1994, na Antitóxicos, que daí ninguém atendia. A gente batia, batia na casa
o denominado Valeta, o Emerson, eu falei: Não... Va- da traficante Tiazinha, a gente batia na porta da casa
mos... Eu vou... Valeta, você trabalha já com o Carva- dela e ninguém atendia. Aí, conversando com os
lho e com o Roberto, como é que eles são pra traba- guardadores de carro, que toda, acho que toda boate
Ihar? O Valeta: "Não, são tal, assim, assim, são bons, de Curitiba, não sei toda, mas assim, as mais bem fre-
não sei o quê. Então, beleza. Fui trabalhar com eles qüentadas de Curitiba, têm os guardadores, que são
na Rua Vicente Machado. No dia 20 de novembro de os denominados aviãozinhos, né? .. Falamos, e aí,
1999, eu e o Valeta, a gente chegamos até um bar, como é que a gente faz pra conseguir um pó aí, não
um barzinho conhecido, pra frente do Terceiro Milê- sei o quê? Aí eles, desconfiados: "Oh, espera aí, vo-
nio, em Curitiba, num colégio particular. Na mesma cês não são tiras não?" Não; não tem nada a ver, tal,
rua tem um outro colégio particular, do Positivo. O Va- não sei o quê... A gente foi até a casa dessa tiazinha e
leta conhecia um traficante de cocaína, um tal de Tio- a gente conseguiu comprar com ela. Aí a gente che-
zinho, tal de Tiozinho. O Valeta falou o seguinte: "Ro- gamos até o Oitavo Distrito com a droga e apresenta-
drigo, vamos... Eu não posso chegar :á" - que o Vale- mos ao Carvalho e ao Roberto. Aí eles falaram: Olha,
ta é muito queimado no centro denominado o tanto de agora não dá, porque a gente vai ter que assumir o
serviço que ele já fez. O Valeta simplesmente não plantão. Eles estavam de plantão aquela noite. A gen-
pode atuar no centro. Ele falou: "Você chega lá e te vai ter que assumir o plantão e agora não dá pra
compra. É certo, não tem erro". Eu comprei cerca de gente ficar saindo. Então vocês fazem o seguinte: vo-
quatro buchas de cocaína, e o policial Carvalho e o cês guardam... Eu vou guardar a droga, amanhã a
Roberto estãvam esperando a gente na esquina, um gente retoma lá. Daí eu falo que peguei vocês na ma-
pouco à frente ao bar. Eles chegaram, me deram um drugada, no meu plantão. Aí tudo bem. Eles pegaram
cartão telefônico e falaram o seguinte: "Oh, você faz o a droga, guardaram, no outro dia, eu e o Valeta retor-
seguinte: na hora que você pegar a droga, você vai namos ao Oitavo Distrito e chegamos até o Oitavo
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Distrito, o Carvalho falou: "Vamos até lá que a casa O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Olha,
vai cair". Mas, chegando lá, eu não sei qual era, o que' veja bem, se for da mesma delegacia, só que de equi-
eles pensavam dessa Tiazinha, porque se falava mui- pes diferentes, tudo bem, fica tudo por ali. Agora, se
to dela, na região se fala muito dela, né? Inclusive eu for do caso de equipes rivais, entendeu?, se for de ou-
fiquei sabendo, semana passada, que a polícia militar tras equipes, que às vezes o cara tem até uma certa
prendeu ela, né? Na região se falava muito dela. Acho rixa... Que informante, pega o informante de outra, e
que eles pensavam que ela era uma grande trafican- assim por diante, entendeu? Se for de outra equipe,
te, mas chegando lá não era. Ela era tipo, também, ou alguém tira a grana de algum lugar, ou simples-
uma espécie de avião também. Ela pega de outro, tal, mente o informante vai pro papel. Se ele quiser de-
não sei o quê... Eles começaram a bater nela, no filho riunciar o policial ele denuncia. Mas ele nunca vai de-
dela, que também já conta com passagem na polícia nunciar o policial.
por tráfico, né? .. "Não que eu quero dinheiro, eu que- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
ro dinheiro, tá aqui, a casa caiu, não adianta, eu quero manno) - Só sobra pro informante?
dinheiro, eu quero dinheiro. Aí ela: "Ah! não' tenho, O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Só
não s~i o quê..." Entã~ foi acertado ~ seguinte: .qu~ sobra pro informante. Ele nunca vai denunciar um po-
ela teria que dar o patrao da droga. AI no outro dIa fi- Iicial. Que a maioria, eu tenho conhecimento...
cou acertado da gente ir até a ca~a dessa Tiazinha O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
pra gente poder pe~ar o tal do p~trao. Mas, chegando manno) _ Quando existe rixa entre as duas, não tem
lá, ?~ente ~es~o~rlu que o pat~ao se tratava de outro conversa, aí eles levam pra...
p~lIC1al do 8- Distrito, entendeu, Que ele que levava a O SR. RODRIGO LUIZ DE C4RVALHO _ Le-
d,oga pra ela... di'vam pra e egacla,...

O SR. PRESIDEN!E (Deputado Celso Russo- O SR. PRESIDENTE (De utado C J o R _
manno) - E dava proteçao pra ela? ,P e s usso

manno) - DelegaCIa.
O SR. ROD~IGO LUIZ ~E CARVALHO - Exa- O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO _ ... o

tamente; porque e do conheCImento de todo mundo . , , " ,
I· , . d 8° O' t 't ' -,' d Informante apanha. Eu ja VI ISSO. Ja tentaram fazerque os po IClalS o - IS n o, na epoca, nao saiama.., _

F I t d ? E t- f' ISSO comIgo, eu conseguI me safar, entendeu? Nao
orum, en en eu, n ao ICOU... d' J tO' & t h S I - Ah',. a lan a. In.orman e apan a. e e e nao contar... .

. .O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Quem era o de quem é a droga? É pior ainda se ele falar que per-
poliCiai? tence a um outro policial. Se for rixa, né? Por causa de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso. ,Russ.o~ rixa. Já teve caso de eu fazer serviço que eu chegar lá
manno) - Quem era? na hora, se eu fui informante de outro policia', a gente

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Era o voltava, simplesmente ia embora. A gente voltar sim-
policial Cláudio. piesmente. A gente simplesmente voltar, ir embora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- Certa vez, em certa vez, na denominada boca aqui
manno) - E aí, como é que ficou quando eles bateram em Curitiba, onde ficam as boates de prostituição, o
de frente um com o outro? Wellington, mais conhecido como Wellington, eu tive

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Qu- uma rixa com o Wellington, né? O Wellington, saben-
ando eles bateram de frente ficou tipo aquilo, né?, por, do que eu... Que eu andava muito pelo centro de Curi-
ele ser tanto companheiro de delegacia, ficou o se-' tiba, né? O Wellington, sabendo que se tratava de um
guinte: Morreu na casca. Entendeu? ' informante pra quem eu trabalhava, eu sei pra quem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso', Russo- ele trabalha, eu sei a história do Wellington, o Welling-
manno) - Morreu? . t~n eu c?nheço ele desde os qu~to~~e anos~ o ~el-

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO _ Mor- hn~ton sr,mplesmente falou pra ~lIm: Ou ,voce sal da-

t· d' I ' qUI da minha boca, que a boca e do Welllngton, sem-
reu na casca, 'po erxa pra a... f . d h' d d dA'pre OI o con eClmento e to o mun o, ou voce sal

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- da minha boca, ou você, simplesmente, você vai sair
manno) - Na casca? . daqui morto". Porque é de conhecimento de todos

Ó. SR. RODRI~O LUIZ DE CARVALHO - É, que o Wellington sempre fez serviço, traficou pro Sa-
morreu ~ casca. Deixa pra lá, entendeu? . ,. mir, né? Pros policiais já envolvidos. Sempre foi de co-

O S~ PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- nhecimento de todos, no centro da cidade, de todo
manno) - Como é que é quando bate de frente um mundo, desde de qualquer aviãozinho, de qualquer
com o outro? Bate lata? um que for, sempre foi do conhecimento de todo mun-



O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu co
nheces uma pessoa de Araucária que trafica tam
bém?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não é
de meu conhecimento.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não é
de teu conhecimento?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não,
não é de meu conhecimento.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá
bom. Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Tem a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em ra
zão de compromissos já assumidos, eu vou ter que
sair, mas eu gostaria de agradecer todo o apoio aqui
recebido. Agradecer à Presidência da Assembléia,
aos Deputados da CEI(?), agradecer ao Ministério
Público pela coragem também das suas atitudes,
agradecer aos bons policiais civis e representados
pelo Dr. Adauto, agradecer à Polícia Federal pelo apo
io que deu a todos nós e agradecer ao povo parana
ense; dizer que lamentamos alguns episódios, mas
sabemos que o povo paranaense está todo do nosso
lado pelas manifestações que temos visto nas ruas e
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do que o Wellington é o, vamos supor assim, o rei da em todos os lugares. Como eu disse, quando chega-
boca ali, né?, que a boca é do Wellington e do pessoal mos aqui, que iríamos desmantelar a ponta do ice-
dele, que ninguém de fora chegue até a boca. E... berg e tentar aprofundar, eu acho que cumprimos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- essa missão de desmantelara ponta e tentar aprofun-
manno) - Pois não. dar. Esperamos a continuidade desse trabalho. Se

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - E o precisar algum retorno da CPI, mesmo que seja num
Wellington sempre, o Wellington sempre ameaçou grupo de diligência, eu serei totalmente favorável a
pessoas de fora que, pessoas que ou trabalhavam pra que esse retorno acont€:ça, mas eu acredito nas insti-
polfcia, ou por conta própria, ele sempre ameaçou... tuições e acho que um dever da CPI é fortalecer es-
Tado mundo sabe pra quem que ele trabalha, que ele sas instituições. E espero que elas possam, após o
é o patrão do centro da cidade de Curitiba, que ele saneamento, sair fortalecidas e que o povo possa ter
sempre trabalhou pro Samir, pra chamada máfia tur- toda credibilidade nas suas instituições e desse modo
ca, assim, né? Chegavam eles: "Olha a máfia turca a democracia possa prosperar. Muito obrigado a to-
ali, vamos sair daqui que.. :' -ees ~ que-Deus abençoe a continuidade. dos traba-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- lhos.
manno) - O Samir é grande nessa história? O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Ele é manno) - Obrigado. Obrigado Relator. Boa viagem,
grande, sim. Nós sabemos que o Relator tem um trabalho a desen-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- volver na sua Relatoria fora aqui do Estado e em outro
manno) - Quem mais é grande? Estado...

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Olha, O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
o Wellington, o Wellington, o Wellington, como posso BISCAIA - Sr. Presidente...
~izer assim, o Wellin~ton,é, vamos,supor, ~ o gerente, O SR. PRESIDENTE (De utado Celso Russo-
e o gerente do Samir, ne? O Welhngton e pra quem, . . P, .
qu m faz di' t 'b . - d ' '? EI' d' t' manno) - O Deputado Blscala esta pedindo pela or-e a s ri U1çao a COisa, ne. e e que IS rI- d
b

. em...
UI.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Só pela ordem aqui, só pra que também a
gente compreende que o nosso Relator tenha que se
ausentar um pouco antes do término dos trabalhos,
mas eu quero também aqui publicamente cumpri
mentar S. Exa. que realmente na Relatoria tem con
duzido os trabalhos desta CPI, de Norte a Sul do País,
de uma forma irrepreensível. Quer dizer, é uma ques
tão preocupada não só com o enfrentamento da cri
minalidade, mas com o futuro do nosso País; uma co·
missão que é suprapartidária, não se envolve nessas
questões e eu, publicamente, dou meu depoimento
do comportamento exemplar, da conduta irrepreensí
vel do nosso Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - É de toda a Comissão as palavras do Depu
tado· Biscaia ao Deputado Moroni Torgan. Boa via
gem. Bom, vamos dar continuidade aos nossos traba
lhos. O senhor deseja falar mais alguma coisa que o
senhor tenha lembrado, que seja importante?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É só
pra ressaltar quanto ao policial, o Reginaldo, o Régis,
na época que comecei, ele também estava na Antitó
xicos, né? ..

(Não identificado.) - (Ininteligível.) Pois não.
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O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Ele O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
estava na Antitóxicos, né? E como já foi dito, ele... Eu manno) - Te paga.
cheguei a fazer dois serviços com ele. Um foi com um O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É, a
carioca, denominado Eric, que sempre freqüentava o gente acerta com você. Tudo bem. Eu fui até com
bar que eu trabalhava, né?, aqui em Curitiba, um bar eles, só que eles me levaram até a favela do Capane-
famoso da época. Ele.. A gente foi fazer o denomina- ma, um ponto de tráfico conhecido aqui de Curitiba.
do serviço, né? Na época ele usava um Gol GTS azul, Eles entraram na casa de um traficante que eu não
que todo mundo sabia que se tratava de um carro rou- sei quem seja e conversaram e me deixaram dentro
bado. A gente 'foi fazer o serviço com o carro. A gente da viatura. Ainda essa história que eu estou relatando
pegamos o Eric na saída do bar... é conhec~da, ~o meio policial. O Bóri~(?) info,rmante

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- sabe da hlstona. ~u esta~a dentro da viatura, slmple~-
manno) - Eu quero pedir silêncio ao Plenário, por fa- mente tentara.m V1ra~ a viatura, t~ntaram quebrar a VI-
,. atura, eles salram atIrando pra CIma, com todo o pes-

-vor, pra que nos possamos ouvir o depoeAte. soai em volta. Quanto aí tudo "beni. -Passou-sê-isso-
O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - O Eric tudo. Só que eu fui ameaçado. Ele falou: "Olha, o ne-

foi pego com cocaína. Aí o, a equipe, da época do Re- gócio é o seguinte: você..." Eu trabalhava com a íris,
ginaldo, né?, que é o Régis, era ~ormada pelo Pau.lo e só que como eu já falei, né?, eu gostava de vez em
pelo Mauro. E a gente esta~a mais acom~anhado JU~- quando de variar pra ver qual a equipe que pagava
to com a namorada do, na epoca do Regmaldo, a Jull- mais, que me dava mais droga, que sempre eu peguei
ana. Então, a gente pegamos o Eric, a Juliana conhe- tanto em dinheiro como em droga. Aí ele falou: "Oh! O
cia os donos do bar que eu trabalhava. O bar que eu negócio é o seguinte: a partir de hoje você só trabalha
trabalhava era um bar famoso, conhecido também por pra gente, senão a gente mata você. Você não vai ser
ter tráfico de drogas, né?, conhecido por ter tráfico de nem o primeiro e nem o último informante que eu vou
drogas, por ter tráfico de drogas dentro do bar, fora do matar".
bar, em qualquer lugar. Era o bar dos viciados, assim, O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Quem disse
que denominava o bar na época, né? E a gente, depo- isso?

is d~ ter peg~ o Carioca,.o Eric, a gente pegamos o O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO _ O po-
Canoca, o Enc, eu, o,Regmaldo, ?Ma~r~ ~ o Paulo, aliciai Reginaldo. Aí ele pegou efalou: "Você não vai ser
gente levan:'0s ele ate a Delegacia AntltoxlCOs. ~omo nem o primeiro nem o último que eu vou matar". Aí
ele t~va mUito drogado, ele começou a fazer escanda- tudo bem, fiz mais outros serviços com ele, eu e outro
lo, gn~ar, ele falava que e~~ pa~~o~ que ele usava uma informante. Só que eu fui só, vamos supor assim, pra
c~rtelra de ~astor e~an~ellco: Nao,~eu so~ pastor.no dar um apoio pro outro informante. Foi pego um Opala
RIo d: Jan~lro, v?c:~ n~o podem P?r a ~ao em mIm, 4.1, preto, que ainda ficou até famoso na Antitóxicos,
que nao sei o,~~e~.. Na~, m~s voee esta~sendc: pego que todo mundo sabia que se tratava de um Opala de
c~m drog?s..._ Nao, voces nao pode~, por a mao ~m policiais, com esse meu amigo, e ele me relatou, ele
mim, v~ces ,nao sabem quem sou eu , aqu~la cO.lsa falou, eu tava junto com ele dando um apoio assim, foi
toda, ne? AI como ele começou a fazer mUIta aglta- pego um Opala preto, com fundo falso, que tinha co-
ção. ele levou umas porradas do Reginaldo, do Mauro caína. Só que eles estavam usando o Opala preto pra
e foi intimado: "Oh! O negócio é o seguinte: "Você... fazer esse serviço na delegacia, tipo pra, pra usar
Não adianta meu amigo, a casa caiu, você vai ser en- como viatura, né?, mas um belo dia simplesmente o
quadrado no art. 12, que você vendeu pro rapaz". Na Reginaldo resolveu, ele, mais o Dr. Paulo César: ''Va-
época a gente já não trabalhava mais com dólar, aí a mos vender o Opala, que o Opala tá queimado". O Pa-
gente já usava o que, mais recentemente, usava as ulo ficou queimado, todo mundo, no centro da cidade,
notas de reais marcada. Então o Mauro, o Reginaldo que o que rola muito dinheiro assim, que eles gostam
e o Paulo fizeram o seguinte: "Rodrigo, a gente faz o de trabalhar, assim dizendo, é no centro da cidade,
seguinte: a gente pega amanhã e te paga, que o Erie que a maioria do pessoal que compra droga no centro
vai pagar o Paulo", Eu falei: Tudo bem. Eu me encon- da cidade de Curitiba é de poder aquisitivo alto, nunca
treiCõm eles aqui no Centro de Curitiba, eles estavam é o poder aquisitivo baixo. Na periferia eles já não
com a viatura da Antitóxieos. na época. que era uma gostam tanto assim de trabalhar não, porque periferia
Parati branca. Eles falaram assim pra mim: "Rodrigo, eu posso ir até lá, pegar um quilo de maconha, um
vamos só ali com a gente, ali que a gente vai pegar a quilo de cocaína, só que o cara tá arriscado a não ter
grana, aí a gente pega e acerta com você. dinheiro, que o cara pode tá guardando a droga, o



O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- O senhor fa
lou... Só uma questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Pois não, eu ia colocar para os Deputados
que quiserem fazer pergunta, fica aberto.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Você colocou
algumas vezes aí - na questão dinheiro, no quesito
dinheiro - dólar falso. Esse dólar vinha da onde?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Eu
sinceramente não sei dizer, mas todo o dinheiro, por
que não é todo... O policial nem sempre tem dinheiro
pra certas, pra fazer certos serviços, entendeu? Eu
posso chegar simplesmente pra fazer um serviço, eu
posso comprar uma droga e o policial não ter dinheiro,
ele procurava o Dr. Paulo César, né?, o Superinten
dente da Delegacia pra... Informava o Dr. Paulo Cé
sar: "ó, ele tem tal e tal serviço, eu preciso de tanto
pra gente poder fazer o serviço, né?". Aí os dólares
sempre ficavam em mão do Paulo César e o Paulo
César me passava o pó e eles que fossem fazer o ser
viço.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O dinheiro
marcado, como é que é isso?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - O di
nheiro marcado é assim. Vamos supor, eu vou fazer
uma compra de 50 reais. Eu pego ou uma nota de 50
ou eles me dão 4 de 10. Eles marcam a numeração do
dinheiro. Então, na hora do denominado "atraque",
que é na hora que a gente pega o traficante, eles tiram
o dinheiro do bolso, que a pessoa tem, eles já têm a
numeração toda do dinheiro. No caso, se el~ negar:
"Não, a droga não é minha", já é falado: "Não, a gente
tem a numeração do dinheiro. Tá aqui". É mostrada a
numeração do dinheiro.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Esse dólar
falso, quer dizer, todas as vezes que você ia pagar o

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Foi
em 1994, isso que eu tê relatando.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Tá, continue.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Aí, só
que eles começaram a me tratar até de certa forma
bem, melhor do que o Airton me tratava, só que depo
is é o seguinte. Não é sempre que você consegue
aquilo que você quer, não é sempre que você vai lá,
dá tudo certo, você pega a pessoa, a pessoa tem di
nheiro. Eles começaram a ficar irritado porque "Não,
muito serviço está indo para o papel", entendeu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Ou seja, quando vai para o papel é por
que...

O SR. RODRIGO L.UIZ DE CARVAL.HO - A
pessoa é processada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - A pessoa é processada.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Ou seja, é indiciada criminalmente.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Exa
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - (lninteJigível) na pessoa.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Hã.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Aí
eu...
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cara pode, simplesmente, estar começando a vender O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
a mercadoria e ele não terá o dinheiro simplesmente manno) - E papel é ruim pra eles?
pra pagar o "pau". Aí esse carro ele foi vendido, na O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É
época, pro empresário amigo deles, que eu não me ...
recordo o nome, dono de uma revendedora de carros, O SR. PRESIDE~TE (Depu~ad~ Celso Russo-
aqui em Curitiba. O próprio Reginaldo falou da boca manno) - O que deveria ser bom e rUim? •
dele para mim e para meu outro amigo informante: . ç ~R..ROD~IGO LUIZ DE CARVALHO - E
"Olha, eu vendi um Opala e tô Eu vendi o Opala, eu rUim. E pesslmo, ne?
vendi o Opala pra pessoa, né? " O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Seria o Cle- manno) - Porque eles querem o dinheiro.
verson ou não? O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É o di-

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Acho nheiro. Eu, eu, eu se for contar, se eu fosse contar to-
que sim. Sim, seria o Cleverson, dono de uma reven- das as vezes que eu fui "preso", entre aspas, eu acho
dedora de carros. Ele falou: "Ah!, eu vendi o carro e que eu ia passar o resto da minha vida preso no art.
vamos sair, tomar umas aí, vamos curtir". A gente foi 12.
até à Boate Metrô, boate conhecida aqui de Curitiba,
que tinha esquema.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Quando foi
isso?



, ' • 1(·,

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAR,LOS
BISCAIA - Agora, você, a partir do depoimento, sén-
te-se mais seguro... '

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Eu...
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLqS

BISCAIA - na sua integridade física, na sua vida?
O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não,

não, não. Eu corro perigo de vida, eu não posso mais
ficar na cidade de Curitiba, eu preciso de proteção, eu
quero proteção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Já foi, o senhor já foi incluído no programa
de proteção...

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO ~ Sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo

manno) - ... a seu pedido. Gostaria só de lembrar ao
senhor que no programa de proteção - e é bom ~scla

recer isso a todos que nos estão assistindo -, as pes
soas que vão para o programa de proteção não po
dem ter contato com a família. Esse programa cuidá
das pessoas, essa pessoa tem que ficar distante da
família, não pode ligar, não pode telefonar, não pode
mandar cartas, ou seja, não pode ter contato nenhum
com a família, pra preservar sua segurança, porque
muitas pessoas entram no programa de proteção e
acabam perdendo o direito porque furam o programa,
Então, é importante que você saiba que já está incluí
do e que vamos cuidar da sua segurança. O.k.?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - 0.1<.
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serviço, tal, você levava o dólar falso. Todas as vezes O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - A par-
era falso? tir que rolou...

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não, O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
só na época que o dólar tava em alta, né? Em 1994 o BISCAIA - Dos trabalhos da CPI.
dólar tava em alta. O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO ~ :.. é,

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Na época do da CPI, que daí já saiu o nome do Dr. Paulo César,
URV. que foi misturado ao Dr. Kyoshi, eu, em potencial, eu

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É, o 'conheço a esposa do Dr. Paulo César. Antes dele co-
dólar tava em alta, mas ultimamente a gente tentou nhecer ela, ela era minha amiga e dessa pessoa que
fazer um serviço com notas falsas, o pessoal não cai eu já citei, Eliana, que foi presa por ele. Ele conheceu
mais. a esposa dele, a Lu, através da prisão da Eliané;l, qu~

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Esse ultima- ela ia... que as duas moravam junta, juntas, ele co·
mente foi quando? nheceu a Lu e eu vi o envolvimento todo, né?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Foi in- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
clusive, foi com esse Joel. Eu ofereci dólar pra ele, ele BISC~IA - Quer dizer, m~s.eles começaram a proc~:
não... Ele viu o dólar, achou meio suspeito, falou: r~r os Informantes, os partIcIpantes do esquema, quer
"Não, não quero". dizer, pra, de alguma forma...

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Você pegou O,SR. RODRIGO LUIZ DE CARV~~H.~ ,:.. Pra
esse dólar onde? mat~r, e pra ~atar, que sempre... Uma cOisa 9ue 1'!~~-

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO _ Eu ~a fOI escond,lda. No caso, se acont~cesse ~Iguma'co-
peguei da mão do Airton. Isa, se alguem falasse alguma COisa!, ~~nam ~0C!9s

mortos.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Eu me dou

por satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo

manno) - Eu gostaria de solicitar à Polícia Federal
eu vou passar a palavra ao Deputado Biscaia -, solici
tar à Polícia Federal que traga o Reginaldo.

(Intervenção inaudíve/.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo

manno) - Ele tá na sede?
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo

manno) - Bom. Então, estou sendo informado que o
Reginaldo está na sede superintendente, então, de
pois a gente, pode trazê-lo.

(Intervenção inaudíve/.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo

manno) - É, exatamente, a gente refaz. Tem a palavra
o Deputado Biscaia.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, é porque então pode... Só uma única
indagação. Qual foi a principal razão de prestar esse
depoimento?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - A
principal razão foi a seguinte, que, quando começou a
CPI, os primeiros que eles começaram a procurar são
agentes, são os informantes, que são os arquivos vi
vos, entendeu? Eu fui alertado...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - (Ininteligível) a partir...
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,p,.SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
rhánno) ':" Mais algum Deputado gostaria de fazer al
gijfT,la perg!Jnta?- Deputac;la Laura?

. ,A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
g6s~ária: ,

.0 SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Pois não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
queria 'saber da testemunha - e perdão, porque em
função d,e outras.... não pude ouvir todo o seu depoi
m~nto -, mas se você saberia se a morte de um jo
vem r'!a semana passada na Boate Fórum. Foram 4
pessoas, 3 metralhados e um jovem que seria usuário
de drogas poderia ter alguma coisa a ver com esse
esquema que você tá levantando.

,O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É.
Provavelmente pelo seguinte. Em primeiro lugar, é do
conhecimento de todos ali da região do Portão, da
Danceteria Fórum, que os policiais, no caso, o Paulo
César, os policiais dele, os investigadores não saem
~a Danceteria Fórum. E ele leva os iníürmantes, as
sim como eu já fui lá com o Airton, com o Carvalho,
assim'como eu já "participei" de, entre aspas, como
policial, de abordagem de pessoas, eu já, já atendi,
n~ delegacia do 3º Distrito Policial, no plantão, quan
do eles iam pra rua, eu atendia, eu atendia telefone,
eu recebia a Polícia Militar. Eu recebia a Polícia Militar
tanto no 3º distrito como no 8º distrito policial do Por
tão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - Dava plantão lá?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não,
eu não dava plantão. Eu nunca... Eu não sou policial,
eu não tenho...

, O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
manno) - ,Sim, mas de... Não de direito, mas de fato
tava lá dando plantão, atendendo as pessoas.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É,
porque- veja bem, eles saíam pra rua, né?, pra fazer
o$';ses:v.i~os, !'lá?..

, , 'O SR: PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
ma.n'nbT - E quem ficava no plantão?

(q SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - O in
fot~,ante qu~ ~ivesse no recinto.

,:0 SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo
maflno) """ O informante virava policial?
'. O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - É, de

certa forma...
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Você atendia

pessoas que chegavam para registrar alguma quei-
xa? .

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Eu já
cheguei a atender sim.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Você atendia
a Polícia Militar em que situação, em que condição?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Ó, eu
atendia como plantonista, normal.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Como se fos
se um policial.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Como
se fosse um policial.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Que estives
se vindo entregando um preso, tal... atendendo ocor
rência.

O SR. RODRIGO LUIZ DE CA~VALHO - Não,
na minha ocasião nunca chegou presó, né? Chegava
casos de briga de marido e mulher, daí eu procurava
atender ali, mas já ligava pra equipe, né?

O SR. DEPUTADO UNO ROSSl- Mas você já
atendia aconselhando o casal a não t)rigar ou só...?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CA~VALHO - Não,
não, não. Não. Não, não.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Eu me sinto
até desmontado quando você me conta coisas des
sas. Começo a achar que a coisa é pior do que a gen
te imagina. Sr. Presidente, nós nos damos no momen
to por satisfeito, enquanto o Presidente recebe as in
formações, e como o senhor já passa a contar com a
proteção da Polícia Federal e da CPI do Narcotráfico,
conseqüentemente o senhor estará à disposição pra
gente.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Deputa
do...

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Esse não
está funcionando.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não fun
ciona, então me dá um outro.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta
ria de pedir pra você se você conhece Eduardo Baia
no?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não,
não.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não co
nhece?

O SR. RODRIGO LUIZ DE CARVALHO - Não,
não.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tá o.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo

manno) - Bom, eu gostaria de agradecer e solicitar à
Polícia Federal que faça a segurança do Rodrigo.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)



34656 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- na Delegacia de Furtos e Roubos em função de uma
manno) - É. Exato. Eu agradeço. E por enquanto é só, falsa acusação que me foi levada.
Rodrigo. Fique tranqüilo que nós vamos cuidar da sua O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
segurança e o Programa de Proteção à Testemunha, manno) - Põe o microfone mais baixo. Aí.
do Ministério da Justiça, já recebeu um fax aqui desta O SR. IPEGUARAV SANTOS - Em determina-
Comissão pra te colocar no programa. A partir de ago- do dia de 94, no mês de agosto, esse Delegado Noro-
ra, a Polícia Federal vai acompanhá-lo, e nós vamos nha e mais três agentes entraram na minha casa, eu
fazê-lo chegar até o programa. O.k.? Obrigado. morava num apartamento no centro da cidade, e eles

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) chegaram com uma acusação de que havia sido feito
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- um disparo de arma de fogo, só que eles não sabiam

manno) - Convoco a testemunha Ipeguaray Santos prec!sar se era do m~u apartamento, do apartamento
pra depor aqui nesta CPI. Ipeguaray Santos. Que a de cima ou do de baixo.
Segurança o faça entrar, por gentileza. (Pausa.) Eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
solicitaria que a cadeira fosse colocada de frente pra manno) - Quem estava no apartamento com o se·
cá, porque ele pretende tirar a... ele vai tirar a venda, nhor?
mas vai ficar de costas. Assim. Vamos fazer a assen- O SR.IPEGUARAV SANTOS - A minha esposa
tada, Dra. Regina. (Pausa.) Dra. Regina, tá pronta? e meus filhos.
(Pausa.) Vamos ficar de pé para fazer um juramento. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
O senhor pode pegar o microfone na mão. manno) - Quantos anos tinham seus filhos?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Faço, sob a pa- O SR. IPEGUARAV SANTOS - Na época um ti-
lavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que nha 8 e outro 4.
souber e me for perguntado. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- manno) - Tá bom. Prossiga.
manno) - Eu vou lhe chamar só pelo sobrenome, tá? O SR. IPEGUARAV SANTOS - Aí esse delega-

o SR. IPEGUARAV SANTOS - Pois não. do falou que tinha, como eu falei aos senhores, que
. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- h~via sido feita uma denún~ia que hav~a sido. feito um

manno) - O senhor pode ficar calmo, fique tranqüilo. disparo de arma de fogo, so q.ue ele nao sabl~ se era
Eu gostaria de pedir paciência às pessoas aqui pre- do meu apart~mento, do de cima ou do de baIxo. Ele
sentes, ele está muito nervoso, tá chorando muito. Eu falou que querra fazer uma b.usc~ no_apartar:,nento pra
só vou fazer um breve relato de que ele desde 1994 ~rocu,rar essa arm~. Eu faleI: pOIS .nao, voces podem
tá esperando pra poder ver o caso del~ denunciado~ ficar a ~ontade, so que eu gosta~la de acompanhar
Eu tenho aqui em mãos uma intimação que foi feita a sua revista pra uma segurança minha.
ele pra Corregedoria da Polícia Civil, aqui do Paraná, O SR. PR~SIDENTE (Deputado Celso Russo-
onde lhe foi aconselhado não prosseguir com a de- manno) - Eles tinham mandato de busca?
núncia, porque ele corria risco de vida. E a partir daí, O SR. IPEGUARAV SANTOS - Não, senhor.
ele pegou a denúncia que ele tinha feito de próprio pu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
nho, que está aqui na minha mão, levou pra casa e manno) - Não?
guardou juntamente com dois laudos dos seus filhos, O SR. IPEGUARAV SANTOS - Não.
laudo~ psicoeducacio~ais qu~ ates~am que seus fi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
lhos tem problemas hOJe em dia deVido aos fatos que manno) - Prossiga.
eles vão contar, que ele vai p~ssar a relatar a partir de OSR.IPEGUARAV SANTOS _ Aí o Dr. Noronha
agora. Sr. Santos, eu gostana de saber se o senhor f I - d o h b

f a ou que eu nao po erra acompan ar a usca, que
pre ere ler a sua carta que o senhor fez ao correge- d o f o I . t /" . ~ l' , I"d r? eu evena Icar na sa a Jun o com as (lnlnle IglVel e

o . os outros três, ele e os outros dois fariam a busca da
O SR. IPEGUARAV SANTOS - Gostaria. referida arma, né? Eles...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

manno) - Então, tenha calma, leia com calma os rela- manno) - O senhor quer ler agora, a partir de agora?
tos do que aconteceu com o senhor. O SR.IPEGUARAV SANTOS - Então na folha 1

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Bom, miohª_ diz assim: Fazer a denúncia ao juiz corregedor contra
carta, quando eu fiz a minha carta, eu estava detido os policiais, que juntos com o Delegado Noronha fo-
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ram à minha residência para fazer busca e apreensão para que me algemasse nas costas que ele iria fazer
de arma de fogo, e após intensa revista em todos os com que eu aprendesse a respeitá-lo e que o vaga-
aposentos do apartamento... (Choro.) bundo era eu. Foi neste momento que adentrou o De-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- legado Noronha, vindo do meu quarto, de onde sumi·
manno) - Tenha calma. Respire. Tenha calma. ram os objetos e perguntou o que estava acontecen·

O SR.IPEGUARAV SANTOS - ... e não encon- do ao policial que estava com a arma na mão e de·
trando a arma de fogo, eu notei de imediato o desapa. monstrando irritação e nervosismo. Ele disse que eu
recimento de 7 mil e 900 reais (choro), duas pulseiras havia chamado ele de vagabundo, porém, sem men·
de ouro, 18 quilates, sendo uma com peso de 15 gra- cionar o motivo. Então, quis eu esclarecer o porquê
mas e outra de com 12 gramas, além do relógio Seiko de chamá-lo de vagabundo, mas fui interrompido pelo
automático, com calendário duplo, caixa e pulseira fo- Delegado Noronha, que disse que eu deveria acom·
Iheados a ouro; um óculos Bausch e Lomb, modelo panhá-Io até a delegacia, e perguntei-lhe se ele tinha
caçador, de armação folheada a ouro, objetos de uso motivos ou provas para prender-me, ou se havia algu·
pessoal e diário. Após tal constatação, reclamei o de- ma ordem judicial para que tal fato ocorresse. E o de-
saparecimento dos meus objetos e do meu dinheiro legado disse-me que não havia nenhuma acusação
que destinava_-se ao pagamento de compra de um te- contra a minha pessoa, que eu somente iria até a de·
lefone e também ao pagamento de prestação de uma legacia-para prestar declarações sobre a sua visita;c
copiadora xerox da marca Sharp, além de pagar for- para ver se o disparo teria sido feito do meu aparta-
necedores de matéria bruta e mão-de-obra para to- mento ou de algum outro, ou seja, de cima ou de bai·
Iheação de ouro 24 quilates nas peças para revenda xo. Diante dessas palavras do delegado, eu decidi
em nossa empresa, no ramo joalheiro. acompanhá-los de imediato, oferecendo-me a fazer

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- qualquer tipo de exames para comprovar que eu não
manno) - Só um aparte. O senhor trabalha com o havia feito uso de arma de fogo, supondo que tudo
quê? Ou trabalhava na época? seria esclarecido, inclusive que o delegado pressio-

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Confecção e nasse os policiais para que meus objetos e que meu
venda de jóias. dinheiro aparecessem. Porém, foi tudo ilusão, pois

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- logo a~ ~ntrar no .V~í?ulo Parati cinza, sem emblema
manno) - O senhor já tinha tido alguma passagem da Policia, os poliCiaiS algemaram-me e começaram
pela polícia? a agredir-me, (choro) em pleno trânsito, com socos no

O SR. IPEGUARAV SANTOS _ Já. estômago, em partes íntimas e ~as ?ostas, além de
O SR. PRESIDENTE (De utado Celso R 0- ameaças de morte. (Choro.) Flq~el surpr~so ~o~

) I
. h d I P ~ . M udSS tudo que estava acontecendo, pOIS nunca ImagineI

manno - sso na mln a a o escencla. as na a a . ~ . .
t

'f' d d que tanta vlolencla fosse praticada contra uma pes-
ver com ra ICO e rogas e nem armas. . ~ . . .soa que tem resldencla fixa, estabeleCimento comer-

O SR. ~R~SIDENTE (Deputado Celso Russo- eial, montado em pleno centro da cidade, que não tem
manno) - POIS nao. nenhuma acusação e nem mandado de prisão contra

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Por brigas em a sua pessoa. Porém, o pior de tudo estava por acon-
boteco. tecer, pois quando adentrei a delegacia, fui cercado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- por outros policiais que também começaram a agre-
manno) - Pode continuar. dir-me com socos na cabeça, nas costas, no estôma-

O SR.IPEGUARAV SANTOS - Reclamei com o go. E como não suportei ao castigo vindo de todos os
policial que havia feito a revista em meu guar- lados, caí ao solo. Foi quando começaram a chu-
da-roupa, na parte destinada à guarda de objetos tar-me e, em seguida, arrastaram-me até uma peque-
pessoais e o mesmo começou a ameaçar e me profe- na sala, com o chão todo molhado, na qual tinha visto
riu palavrões em frente aos meus filhos de seis anos e que todas as pessoas que aqui são detidas passam
minha esposa que, apavorados com tais palavras e por ela. Eu mesmo fui vítima desses carrascos que
ameaças, começaram a chorar. Embora com medo, aqui se encontram, pois ao chegar aqui nesta delega·
disse ao policial que tal ato era praticado por ladrões cia não houve a tal declaração que o Delegação João
que escondiam-se atrás de uma insígnia de Polícia Ricardo Kepes Noronha havia me convidado em meu
para saquear pessoas indefesas. (Choro.) Imediata- apartamento a prestar nesta delegacia. Nem sequer
mer Ite, un I dos policiais sacou de uma arma e, apon- um interrogatório verbal houve, e sim levaram-me di-
tando em minha direção, disse ao seu companheiro retamente a esta sala que é chamada por eles de
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Ponto 4, onde eles põem as pessoas dependuradas, recido, pois tinha medo de morrer naquele local, por-
sem roupas, num cavalete e, lá estando, põem um co- que sofro de bronquite asmática e já tinha desfalecido
bertor no rosto e aí põem um jato de mangueira, que é por falta de ar e tinha medo que ocorresse o pior.
chamado "afogamento". E, ao mesmo tempo, dão pa- Após ser reanimado pelos carrascos com jatos de
uladas nas solas dos pés e também choque elétrico, água pelo corpo, cabeça e rosto, saíram da sala. Po-
com uma máquina do tipo que tem manivela, usada rém, um deles disse-me que só iriam tomar um cafezi-
pelas equipes policiais. Eu já tinha ouvido falar, atra- nho e que logo retornariam para uma nova sessão
vés do Secretário da Justiça, em entrevista na televi- macabra, na qual fariam eu confessar até o que não
são, que a prática de torturas é vista como um crime havia feito, como, por exemplo, matado alguém. Pas-
hediondo. Porém, nunca imaginei que isto existisse sados alguns minutos, retornaram e disseram-me
na realidade e agora pude comprovar com o meu pró- que eu estava com sorte e não iria mais apanhar, por-
prio sofrimento, pois nesta sala de torturas quebra- que eles tinham que sair para prender uns assaltan-
ram-me duas costelas e ainda obrigaram-me (choro) tes, que eram ex-policiais militares e um escrivão de
a assinar coisas que não me foi permitido ler, as quais polícia da cidade de Campo Largo. Notícia que foi di-
não tenho conhecimento. Estou decepcionado com a vulgada pelos meios comunicação em meados de ju-
forma de agir desses policiais que trabalham sob a lho. Mas prometeram que à noite eles estariam mais
administração do Dr. Noronha, que não demonstram descansados e o castigo seria dobrado._Elltão, solta-
um pingo sequer de compaixão humana. Por estes ram-me do cavalete e derrubaram-me no piso molha-
motivos, peço encarecidamente uma providência a do e jogaram minha roupa sobre mim e mandaram
este respeito, porque não é possível coisas desta que eu vestisse rápido. Mas como as dores tomavam
qualidade existirem dentro da nossa lei. A estes que conta do corpo e eu não as vesti, pois não tinha condi-
aqui estão para representá-Ia, francamente, jamais ções físicas e psicológicas, aí saí da sala de torturas
poderiam estar aptos a representá-Ia, pois, agindo com as roupas na mão e colocaram-me na cela de nú-
desta forma, a impressão que tive é que eles não pas- mero 18, que está interditada, pois existe nela um bal-
sam de bandidos, viciados em torturas. Digo isto, por- de cheio de fezes e fezes espalhadas sobre o chão,
que, enquanto me batiam, eles riam e achavam meu paredes e nas camas de cimento. E ali tive que ves-
sofrimento motivo de alegria. Jamais na minha vida ti- tir-me e ficar em pé algumas horas, até que veio um
nha passado por tanta humilhação ao mesmo tempo. preso de confiança, que tem acesso livre por todo o
Peço aos Exmos. Drs. Corregedores da Polícia Civil pavilhão, inclusive até a rua, e perguntou como é que
que, se houver alguma dúvida a respeito destas mi- eu estava; eu lhe respondi que estava mal e com difi-
nhas denúncias, que façam a gentileza de virem aqui culdades para respirar, devido às costelas quebradas
- quando escrevi esta carta eu estava preso -, pesso- e que estava difícil ficar sem poder deitar, pois havia
aimente, para constatar o que eu aqui escrevo. A re- muitas fezes na cela. Aí ele abriu a porta e mandou
ferida sala de torturas fica localizada na parte esquer- que eu fosse para a cela ao lado, a de número 17. Po-
da frontal do pavilhão, próxima à sala de plantão. rém, antes de sair, perguntei-lhe se não seria prejudi-
Existe uma parece divisória, feita de compensados, cial a eJe tirar-me de onde os policiais haviam me co-
com uma porta do mesmo material. Após esta porta, locado. E ele disse que não haveria problema ne-
há uma escada e, no final desta escada, tem mais nhum. Então, eu lhe agradeci, passei para outra cela
duas portas de aço, pintadas na cor cinza. Após pas- e deitei e adormeci, para esquecer as dores que to-
sar pela segunda porta de aço, está a sala de tortu- mavam conta do meu corpo. (Choro.) E por volta de
ras, logo à direita. É uma sala pequena de onde sai a doze e trinta, este preso de confiança voltou e ofere-
mangueira destinada à tortura de afogamento. E nes- ceu-me comida, porém recusei pejo simples fato de
ta sala existe um buraco na parede onde os policiais não poder levantar para pegar a vasilha de alimento.
encaixam um ferro e a outra ponta deste ferro é encai- E novamente procurei dormir para não sentir as dores
xada em um cavalete, também de ferro, o que é cha- e também esquecer aquela situação constrangedora
mado por eJes de "galeto". Enquanto eu estava de- pela qual estava passando. E após alguns momentos
pendurado no galeto cheguei a pensar que jamais iria vieram dois policiais... (Pausa.) E após alguns mo-
rever (choro) a meus pais, a minha esposa, minha fi- mentos vieram dois policiais que, em tom alto e ríspi-
lha e meus filhos novamente, porque o castigo é apa- do, mandaram que eu levantasse. Porém não conse-
vorante. Enquanto sofria aquelas torturas, orei a Qui forças sequer para sentar. E, deitado, lhes res-
Deus e supliquei a Deus que me livrasse daqueles pondi que não conseguia levantar-me. Então, abriram
momentos de angústia e dor e que tudo fosse escla- a porta, e um deles, sacando de sua arma automáti-
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ca, disse-me: "levante-se ou eu vou deixar você deit,a- tos, na. segunda vez o juiz me liberou quando fui ao fó-
do para sempre". Foi então que lhe respondi que se rum novamente. Ele me liberou por falta de provas. Aí
for para eu continuar sofrendo torturas sendo inocen- posteriormente, fui libertado pelo juiz ali mesmo na
te, eu preferia que ele completasse a ameaça. Mas, sala de audiências, e quando cheguei em casa, pas-
em vez de ele apertar o gatilho, disse-me que: "já que saram-se alguns dias e recebi intimação...
eu não queria confessar que havia atirado no prédio A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
vizinho e não queria lhes entregar a arma da qual ha- que juiz você esteve?
via saído o disparo, que eles iriam colocar um flagran- ,
te de um quilo de drogas para que eu fosse para a pe- O SR. IPEGUARAY SANTOS - Senhora?
nitenciária". Foi então que deduzi que aquele papel A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
que eles obrigaram-me a assinar sem ler deveria ser Qual foi o juiz?
este tal flagrante. Porém, como não podia fazer nada, O SR.IPEGUARAY SANTOS - Eu não lembro o
preferi ignorar, pois, com ~uas costelas qu~bradas.e juiz. Eu sei que eu tenho a... Parece que na intimação
dores em todo o corpo, nao me atrevo a d,zer mais tem o número do processo ali.
nada. E resolvi .qu~ escrever talvez fosse a ú~ica O SR. PRESIDENTE (De utado Celso Russ _
chance de obter JustIça, mesmo sabendo que, apos o p' p o

°t' o o. d h . manno) - rosslga.mer! ISSlmo JUIZ correge or tomasse con eClmento
destas minhas denúncias, as minhas visitas serão O SR.IPEGUARAY SANTOS - Daí então rece-
proibidas de ver-me e o castigo pode ser fatal. Por bi ,essa intimação na minha residência e compareci à
isso, peço-lhe, meritíssimo, as providências no senti- Corregedoria da Polícia, para que eu declinasse os
do de imediatamente dar-me garantias de sobrevi- fatos. E aí, chegando lá, fui atendido por um outro de-
vência, para que eu possa sair livre e dar continuida- legado, que me perguntou se eu queria ratificar as mi-
de à minha vida e ao meu trabalho, sem ser ameaça- nhas acusações. Eu falei: quero ratificar todas as acu-
do e molestado por policiais ladrões e corrüptos que sações e gostaria de levar à frente esse inquérito poli-
aqui disfarçam-se de honestos e honrados. Cartas .cial, para que pessoas dessa natureza não possam
iguais a esta, revelando esses fatos, enviei ao nosso vestir uma... não possam ter a insígnia de policial. Aí
Presidente da República, através dos Srs. Matheus então ele.me aconselhou que eu desistisse da ação
Iensen, Igo e Ezequias Losso, homens crentes e polí- na Justiça, porque eu poderia ser morto, porque isso
ticos de renome nacional, enviando-lhes os originais não iria funcionar. Aí então eu vi que nem a Correge-
e guardando as fotocópias comigo, como prova de doria da Polícia Civil poderia me ajudar. Foi então que
que as escrevi. Espero e confio em Deus que provi- eu desisti, da ação. Fui para casa, mudei de endereço,
dências sejam tomadas também por V.Exa. Aqui to- coloquei meus filhos em uma... em psicólogas do
dos os policiais praticam torturas, inclusive em 'mulhe'- Estado, e com eu não tinha condições de contratar
res. Os policiais que foram em casa foram o Delegado uma psicóloga para mim mesmo, até hoje sofro essas
João Ricardo Kepes Noronha; um outro policial cha- pressões psicológicas que advêm à minha cabeça.
mado Job, que sacou de sua arma após eu chamá-lo Meus filhos até hoje não se recuperaram desse trau-
de vagabundo; Sérgio Reis, que engatilhou a sua ma. Minha mulher vive apavorada que nem eu tam-
arma na minha cabeça na sala de torturas; e outro bém. (Choro.) Eu tenho muito receio. Eu só vim aqui
chamado Feijó, que juntamente com o policial Pache- hoje, porque eu vi o senhor na televisão, porque, se-
co participaram das minhas torturas. não eu não teria coragem de vir. Eu gostaria de acio-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- nar o Estado com uma ação, para que eu possa me
manno) - Eu gostaria que o senhor relatasse... O se- ver livre desse fantasma. Porque a minha vida desde
nhor leu a carta, eu gostaria de esclarecer que isso é então (choro)... Eu não consegui honrar mais os meus
uma carta que ele escreveu quando ele estava preso compromissos, estou inadimplente na praça, os meus
e que foi aconselhado a abandonar a idéia de fazer a fornecedores não consegui pagar, porque eles me
denúncia na Corregedoria da Polícia Civil do Paraná. roubaram' meu dinheiro que est~va programado para
Eu queria que o senhor contasse toda a história, por tal. E trabalho hoje em dia como empregado.
gentileza. O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

O SR. IPEGUARAY SANTOS - Bom, após eles manno) - Srs. Deputados, que querem fazer pergun-
terem montado o processo contra a minha pessoa, tas..(Pausa.)
né?, da referida droga, eu fui ao juiz e relatei os fatos ',O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Eu queria
ao juiz. E o juiz, /ila primeira vez eu fui e relatei os fa- só ...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- tação ao Presidente da Comissão de Direitos Huma-
manno) - Deputado Magno Malta aqui. nos, que é perfeitamente confiável, com isso, confio,

O SR. DEPUTADO MAGNO MALTA - Eu quero sei quem é. E tenho certeza - peça à assessoria para
fazer uma consideração sobre o depoimento. Acho la- poder fazer uma cópia, Dep~t~da Laura, entreg~e.a
mentável tudo isso. Acho isso terrível. É difícil racioci- ele e peça para fazer uma copia. Eu peço que copia
nar que essas coisas aconteçam, quando nós já esta- deste. d~cumento também seja enviada à Comissão
mos pisando, já pisamos, já passamos do limiar do de Direitos Humanos da Camara dos Deputados.
milênio velho, estamos no milênio novo, e que ainda Agora, vejam os senhores, como a ~Ias~e,.a classe...
aconteçam essas coisas. Agora, o fato do senhor citar esse é momento de resgate. Eu fico mtngado com
para nós, a relevância para esta CPI está no fato do uma série de coisas. Esse é um momento de resgate
senhor ter citado o nome do Ricardo Noronha. Agora nacional, eu penso. Porque eu acho que os Poderes
eu entendo, em sendo esta uma CPI de narcotráfico, constituídos e a classe política se desmoralizou tanto
que esse é um caso para a Comissão de Direitos Hu- neste País, tanto, tanto, tanto, tanto. A descrença é
manos. tão grande, a falta de credibilidade é tão grande, que

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Mas em quem as pessoas não tê~ .em qu~m confiar mais..Esta é
confiar, doutor? Se eu não... uma CPI de narcotraflco e V1r~u uma delegacia, por-

O SR. DEPUTADO MAGNO MALTA _ Não, cal- que .é a única c?isa .que as ressoas .aprenderam a
ma, calma. Tem que confiar em alguém. Para a Co- confiar neste Pais. Virou um~ delegacia.
missão de Direitos Humanos. A Câmara dos Deputa- O S~. P.RES~DE~TE ~Qeputado Celso Russo-
dos tem uma Comissão de Direitos Humanos. Aqui manno) - E tnste, e mUito tnsre.
tem uma Comissào de Di..eitos Humanos, nesta O SR. DEPUTADO MAGNO MALTA - Quer di-
Assembléia Legislativa tem uma Comissão de Direi- zer, nós poderíamos aqui esta~ ouvindo narcotrafican-
tos Humanos. E acho que essa tua história tem que ir te, que precisa ser indiciado.' Nós não estamos per-
para a Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que o dendo tempo, estamos ganhahdo tempo, estamos fa-
que fica é a citação ao Ricardo Noronha, porque você zendo uma denúncia extremalnente significativa, mas
está diante, embora esteja de costa, a mídia está te com um caso que não é nosso, mas que os cidadãos
ouvindo, o teu Estado está te ouvindo. E você estáJ não encontram local onde recorrer. Essa denúncia
tendo um fórum especialíssimo pra poder fazer uma tem que ir para a Corregedoria de Polícia. É isso que
denúncia. Então, eu acho que - e quero apelar à Co- eu digo: os Governadores têm uma responsabilidade
missão de Direitos Humanos desta Casa, que é o tremenda nesse momento de virada, em que a socie-
pastor... dade vive um momento de comoção, sem aceitar

(Intervenção inaudível.) essa violência que se instalou na sociedade. O papel
O SR. DEPUTADO MAGNO MALTA - Sobreno- é importante. O que Mário Covas fez em São Paulo,

me difícil danado, pastor Edson, só vou falar o primei- determinando à Corregedoria que todos os inquéritos
ro, meu amigo que está sentado ali. Porque casos mal resolvidos, policiais respondendo processos e na
como este, se tomado pela mão, vai coibir outros. O rua, que sejam recolhidos, que os processos mal re-
efeito colateral de se tomar um caso desse na mão vai solvidos voltem à pauta e à tona. Nós não podemos
livrar outras pessoas de serem, de terem indivíduos ter esses órgãos dentro de instituição meramente fi-
assacando contra a sua honra ou contra a sua integri- gurativos. E quero acreditar, até pela disposição que
dade física. Até porque o problema de caráter, quan- vejo nesses três dias do corregedor, ou o represen-
do você atinge a integridade física, não tem nada a tante do corregedor nesta Casa, que esse caso seja
ver com integridade física. Você pode até não ter ca- levado à baila e com muita força, com muita força,
ráter. Agora, atingir a integridade física é uma coisa para que nós não tenhamos a repetição disso, desse
terrível. E o que nós estamos vendo aqui é um caso flagelo. Isso nos humilha como cidadãos. Isso nos hu-
desumano. Então, eu apelo ao Pastor Edson, que é milha como cidadãos. E ninguém está livre disso. Nin-
Presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui, guém está livre disso. Não quero discutir o caráter
que tome esse caso pela mão, porque, para nós - ele desse cidadão, não o conheço na profundidade da
está presente ali, está ouvindo, meneando a cabeça sua intimidade, mas quero dizer que ninguém pode
de que vai tomar o caso pela mão, inclusive o caso assacar contra a integridade física de ninguém.
que nós vamos ouvir aqui veio pejas mãos dele, a Então, senhores, esse é um momento de reflexão.
mão desse Presidente. E eu quero passar parte des- Esse é um momento de reflexão para todos nós ho-
sa documentação, quer dizer, cópia dessa documen- mens detentores de mandato. Nós estamos aqui na
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Mesa: detentores de mandato. Quem tem mandato Alguém quer fazer uso da palavra? (Pausa.) Deputa-
popular: homens e mulheres. A sociedade precisa do Padre Roque.
voltar a acreditar nos seus homens públicos. E eu O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu, antes
costumo dizer que vida pública, Deputada Laura, De· de mais nada, gostaria de dizer que essa denúncia
putado Celso Russomanno, que ora preside esta CPI, não é de hoje que foi feita. E nós exatamente reserva-
tem três motivações para você ser compungido a ir mos este documento para ser apresentado quando a
para vida pública. A primeira delas é ideal. Seria tão CPI viesse ao Paraná, até porque o nosso amigo aqui
bom para o País se todos fossem idealistas. A segun- não estava mais preso quando nos enviou isso para
da é vaidade. E a terceira é roubar, se bem que todo Brasília. Mas logo a seguir, no que agora tornou públi-
ladrão é vaidoso. E o povo estabeleceu a descrença co, foi tornado público isto aqui, nós vamos já, como
na alma. Tenho certeza que a intenção do nosso Pre- membro da Comissão de Direitos Humanos lá da Câ-
sidente, Deputado Celso Russomanno, nesse mo- mara Federal, nós vamos convocá-lo e também va-
menta, e acho que esse é um momento importante mos convocar as autoridades constituídas do Estado
até para estabelecer o divisor de águas da nossa do Paraná, para que expliquem este fato, seja através
composição e desse momento novo que a Nação de ofício, seja através da presença para interrogató-
está vivendo, creio,_senhores, isso não é um caso rio~ Eu, quando eu li pela primeira vez essa sua carta,
para nós. Nós somos uma Comissão de narcotráfico. meu caro amigo, eu simplesmente parei no meu gabi-
Mas a sociedade não tem mais a quem recorrer. Eu nete, foi numa tarde quente, e eu disse para mim mes-
estou com o meu bolso cheio de bilhete, de caso que mo: "inacreditável!" É o primitivismo mais horroroso.
não tem nada a ver, coisa de delegacia. Carta, coisa Ao menos a gente que viveu o tempo da ditadura mili-
para delegacia. Mas em quem confiar? - diz o cida- tar soube, e alguma vez até experienciou alguma coi-
dão. Nós precisamos voltar a acreditar em alguém. sa parecida, mas nunca com tamanha brutalidade e
Por isso, eu tenho esperança, pastor Edson, a Comis- com tamanha insensatez e principalmente em tempo
são inteira, que a Comissão de Direitos Humanos de regime democrático. Portanto, eu acho que esses
desta Casa, faça um trabalho, juntamente com o cor- esbirros que fizeram isto, realmente precisam ser de-
regedor, e que a imprensa dê luz, repercuta esse tipo nunciados publicamente e este seu documento teria
de coisa, porque só assim no mutirão, irmanados, é sido suficiente para que o Ricardo Noronha fosse de-
que vamos ajudar a debelar esse tipo de comporta- mitido sumariamente. E eu até fico triste que só agora
mento na Nação brasileira. Eu me lembro que em você possa começar a ter feita a justiça a que você
1987, Deputada Laura, eu estava na Universidade de tem direito. E eu espero inclusive - e vamos entrar
Jerusalém, e um cidadão me perguntou assim: "Diga com um processo de pedido de indenização do Esta-
a diferença do teu país pro meu". Eu digo: "meu País do para você, para sua esposa e também para os
é grande, o seu é pequeno. Lá tem mais gente, o seu seus filhos. De qualquer forma, eu gostaria de per-
tem menos gente". Ele disse: "Não é isso". A diferen- guntar pra você algumas perguntas que eu tenho que
ça é que o meu país é pobre e meu povo é rico; o teu fazer de qualquer maneira. Você fala aqui de um dis-
país é rico e o teu povo é pobre - pobre de atitude, de paro que teria sido feito do seu apartamento, ou me-
comportamento, de uma série de coisas que levam"... Ihor, do seu apartamento ou de algum apartamento.
O quê que nós fizemos pelo Brasil, nesta CPI de nar- Disparo em quem, de onde?
cotráfico? No momento, nada. Diante do monstro que O SR. IPEGUARAY SANTOS _ Segundo o rela-
se instalou neste País, fizemos muito pouco. Mas mu- to do Dr. Noronha, ele falou que havia sido feito um
ito pouco que foi suficiente para que o povo estabele- disparo em direção ao prédio vizinho, porque o prédio
cesse a confiança. Então, se nós fizermos um pouqui- vizinho, na ocasião, onde eu morava, o prédio vizinho
nho só, só um pouquinho, nós vamos resgatar muita era a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em
cidadania neste País. Está de parabéns o Deputado
Celso Russomanno, por ter trazido este caso. Agora, plena Cândido Lopes. Eu morava lá no Muricy e, nos

fundos do meu prédio, era a Ordem, era não, ainda
bom para que a Comissão pegue o caso, se necessá- contínua sendo a Ordem dos Advogados do Brasil.
rio, lá nos Direitos Humanos, na Câmara dos Deputa-
dos, para que nós possamos também, naquilo que O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E, escu-
não é a nossa competência, colaborar de uma outra ta, e quem é que teria... Tinha havido uma queixa da
forma. parte da OAB?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- O SR. IPEGUARAY SANTOS - Segundo ele,
manno) - Muito obrigado, Deputado Magno Malta. sim.



34662 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

o SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta
ria que a OAB, pediria aqui à OAB que nos explicasse,
explicasse a esta CPI, se de fato ela fez uma queixa
nesse sentido. Você sabe dizer exatamente o dia em
que aconteceu isso?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Não sei lhe pre
cisar o dia. Eu sei que foi em agosto de 94.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Então, no
mês de agosto 'de 94, que faça, de fato, uma verifica
ção se na OAB teve uma queixa para a delegacia de
polícia nesse sentido. De qualquer forma, eu gostaria
de perguntar: você ficou preso quanto tempo?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Três meses.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Três me
ses. Você sofreu mais alguma vez tortura assim?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Várias torturas
psicológicas diárias.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Diárias?
Em que consistiam essas torturas psicológicas?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Como eles
constataram que eu tinha sofrido bronquite asmática,
eles falaram que eles iriam me levar para o rio, numa
noite de madrugada, e lá amarrariam um saGco de ci
mento nos meus pés e me deixariam lá, já que eu não
tinha a intenção de entregar a referida arma que havia
sido feito o disparo. Eu me propus de todas as formas
a fazer exames nas minhas mãos para saber, para
comprovar que realmente eu não havia sido, não ha
via feito o uso de arma, mas em hipótese alguma eles
me permitiram ir a algum instituto médico para fazer
qualquer tipo de exames.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E eu per
gunto pra você: qual é a sua suposição? Por que eles
teriam feito isso com você? Porque, na verdade, é
uma coisa, eu diria... Aliás, me surpreendeu num pri
meiro momento também. Digo:, mas espera aí. Qual é,
qual teria sido a razão, o motivo, de terem feito isso
com você? Qual é, na sua opinião, a razão?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Bom, a princí
pio, eles foram no apartamento de cima. Como não
encontraram nenhum morador presente naquela ma
nhã - foi oito horas e quarenta minutos da manhã -,
eles foram no apartamento de baixo. Também não ti
nha ninguém em casa. Eles foram no meu e, coirci
dentemente, eu estava me preparando para ir abrir a
minha loja, que, até então, eu tinha um comércio de
fabricação e comércio de jóias.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eles sus
peitavam que você tivesse dinheiro e jóias em casa
guardadas, de repente?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - A princípio, eu
não sei lhe informar, doutor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu quero
levantar uma suspeita muito séria. Todos os depoi
mentos correram mais ou menos na mesma linha, na
mesma direção. Esses senhores, acusados aqui, ou
esses pilantras, esses esbirros, esses monstros, eles
sempre estiveram atrás de dinheiro e onde eles supu
nham que houvesse dinheiro e, principalmente, quan
do era um cidadão indefeso e principalmente de clas
se, eu diria, quase pobre, ou então pequeno empre
sário, que nem você, que trabalha com materiais pre
ciosos, metais preciosos, e outros que eles sabiam
que eram traficantes de peqaen-o-porte, emao, tenho
quase certeza de que o motivo que os levou foi a sus
peita que, de repente, você pudesse ter alguns valo
res em jóias e, eventualmente, até dinheiro, cash,
porque você, na loja de metais preciosos, você preci
sa de moeda sonante, muitas vezes, para fazer o seu
negócio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Ru'sso
manno) - Deputado Padre Roque, vamos encerrar.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu quero
só terminar de perguntar mais uma coisa. Você, quan
do foi preso, você fala do Ponto 4. Como era chamado
ainda este Ponto 4?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - A sala de tortu-
raso

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Só sala
de torturas?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Não. Eles, inter
namente, chamavam a sala de torturas como Ponto 4.
Então, quando um policial comunicava ao outro "leva
ele pro Ponto 4", todos já sabiam que era a sala de
tortura.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Hoje,
ocorreu um outro nome aqui. Será que seria a mesma
coisa do Ponto 4?

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Que nome, dou-
tor?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, eu
não, até não me lembro, até tomei nota, mas agora
não estou me lembrando, talvez alguém até... Não, o
senhor não esteve aqui não. Um outro cidadão tam
bém falou de sala de horrores, assim é...

O SR. IPEGUARAV SANTOS -Com certeza,
porque só...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sala de
horrores.

O SR. IPEGUARAV SANTOS - ...quem passa
por lá é que sabe, né?
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Provavel- lho que tem revolucionado o nosso País e muito, mui·
mente, seria a mesma coisa daquilo que você passou to especialmente o nosso Estado. Sentia-me frustra-
aí. do, talvez uma das mais diffceis emoções já vivida por

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Tanto é uma minha pessoa - e olhe que já vivi momentos muitos
sala de horrores que até hoje eu tenho traumas psico- difíceis, das quais, inclusive, os meus companheiros
lógicos, e o senhor veja que eu mal me contive aqui deste Estado tiveram oportunidade de serem solidári-
perante os senhores e só de lembrar o fato que ocor- os no meu trajeto político. Mas dessas grandes frus-
reu comigo já me dá um pavor. trações carregava no peito e estava engasgado até o

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Bem, eu, presente instante, quando, logo nos primeiros meses
de qualquer maneira, quero também fazer minhas as de mandato, tão logo me foi confiada a nobre respon-
palavras do nosso Presidente, Deputado Magno Mal- sabilidade de ser o Presidente da Comissão de Direi·
ta. E quero solicitar que este caso seja, a partir de tos Humanos, que eu confesso e acredito que tenha

-floje, investigado por todas as esferas, desde o Minis- tudo a ver à minha pessoa, que,simultaneamente,
tério Público, Corregedoria, que está aqui presente e além de homem público, também pastor, homem de
agora tomou consciência deste fato, ou explique o Deus, uma pessoa religiosa, quando me chegou em
porquê aconteceu isso e se é verdade o que ele... mãos o relato de inúmeros casos que vieram, muitos
Aliás, você tem exame de corpo, de lesões corporais? deles a fazer sentido com as inúmeras denúncias da

O SR. IPEGUARAV SANTOS - Eles não me parte podre de nossas Polícias, mas, em especial, o
permitiram que fizesse qualquer tipo de exame, dou- caso do assassinato do jovem Rafael Rodrigo Zanel-
toro Ia. Perdi muitos momentos de sono, depois que, pes-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Mas de soalmente, a mãe desse jovem me procurou, com lá·
qualquer maneira, as suas costelas devem hoje ainda grimas nos olhos, no meu gabinete, e disse: pastor,
causar problemas, ou não? Deputado, esgotaram-se todas as minhas forças e eu

O SR. IPEGUARAV SANTOS _ Eu sinto que ela vi uma luz no fim do túnel, quando, por acaso, por
tem uns calos aqui, mas... destino, por obra de Deus, não sei, lhe designaram,

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Ainda lhe confiaram a Presidência desta Comissão. Etalvez
pela última vez, eu estou lhe confiando esta tarefa de

deve ser possível... me ajudar, esclarecer este e tantos outros atos crimi-
O SR. IPEGUARAY SANTOS - ... depois de seis nosos, que ficaram impunes e que simplesmente fo-

anos... ram esquecidos, foram engavetados e, pura e sim-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A plesmente, nem mais satisfação à minha pessoa eu

documentação original está aqui. V.Exª, eu farei... A pude obter. Tive sim ameaças, tive sim represálias. E
documentação original será, cópia da documentação eu confesso, até talvez pela minha inexperiência, e
será entregue,... também, por ser novato na Casa, não estava conse-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- guindo dar o pontapé inicial, embora todos os esfor-
manno) - A original (ininteligível.) ços tenham sido feitos para que pudesse ser ajudado,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ... realmente, por tudo e todos, para que um caso como
mas V.Exª podia conceder a palavra ao Deputado esse e tantos outros semelhantes ao do senhor que
Edson. me chegaram pudessem ser resolvidos. Então, agra-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- deço a Deus, Srs. Parlamentares, Deputados Federa-
manno) - Solicito à Secretaria que faça mais uma có- is, e também por esta oportunidade, porque eu sei
pia para enviar e o ofício para enviar à Câmara dos que muitos agora se somarão a essa causa e tantas
Deputados. Tem a palavra o Deputado Edson. outras que tenham, e que desta vez e agora, embora

O SR. PASTOR EDSON PRACZICK - Sr. Presi- não tenha conseguido chamar a atenção até dos pró-
dente, Deputado Celso Russomanno, Srs. Deputa- prios componentes da Comissão que faço parte, que
dos, Sra. Deputada, Sr. Presidente e amigo particular, sou Presidente, eu sei que agora nós estaremos con-

_ Deputado Magno Malta, meus amigos Parlamentares tinuando, prosseguindo um trabalho que os senho-
deste Estado que amo, imprensa presente, senhoras, res, que a senhora tiveram a oportunidade de come-
senhores, autoridades presentes, confesso a todos, çar. Muito obrigado, muito obrigado, nobres pares,
com grande satisfação, poder me pronunciar ao lado muito obrigado, meu Paraná. (Palmas.)
desses homens, desta mulher, desses Parlamenta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
res, que, indubitavelmente, estão fazendo um traba- manno) - Muito obrigado, Deputado Edson. Vamos
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prosseguir os nossos trabalhos. Peço à Polícia Fede- tomei conhecimento que havia sido mencionado o
ral que acompanhe o Sr. Santos. Depois. nós conver- meu nome num fato em... pro depoimento de um cida-
saremos, e vou tomar todas as providências que fo- dão que se encontra preso, eu me encontro de férias.
rem necessárias. tá certo? Por gentileza. solicito à Sem que tivesse ninguém da polícia entrado contato
Polícia Federal que traga... comigo onde eu me encontrava de férias, sabendo da

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - menção do meu nome, eu suspendi, por conta, a mi-
Espera só um pouquinho, que vai tirar xerox. nhas férias, retornei, procurei o Departamento da Po-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- lícia Civil, aonde fui informado que teria sido convida-
manno) - Não, a documentação, ele vai aguardar um do a comparecer aqui perante os senhores para pres-
pouco pela documentação que será entregue. Solicito tar os devidos esclarecimentos. Quero dizer aos se-
a presença do Delegado Gerson Machado, para que nhores que, pra chegar até onde cheguei como dele-
tome assento, na qualidade de testemunha. (Pausa.) gado de polícia. assim como os senhores, V. Ex!! de-
Solicito à Secretaria da Comissão que faça a assenta- vem ter tido os seus, as suas dificuldade, eu lutei com
da do Delegado de Polícia Gerson Machado. (Pausa.) muita dificuldade. Sou uma pessoa de origem humil-
Ora. Regina tá fazendo a assentada. (Pausa.) Vamos de. Fiquei onze anos na Polícia Militar como soldado
fazer o juramento. Todos de pé. por favor. para poder concluir o meu curso de advogado junto à

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu, Ger- Universidade Estadual de Londrina. Prestei concurso
son Alves Machado.... o pra delegado. fui aprovado. fazem aproximadamente

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- onze a doze anos que eu sou delegado de polícia.
manno) - Coloque o microfone mais perto. Sou um delegado trabalhador, tenho aqui, em minhas

O SR. GERSON ALVES MACHADO - ...faço, mãos, pastas de documentos que estão à disposição
sob a palavra de honra, promessa de dizer a verda- dos senhores. V. Ex!! quiserem, se darem ao trabalho
de... de dar uma analisada para poder traçar um perfil do

O 'SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- meu ~rabalho, prisões. realizadas. nos ú~timos ~ias.
manno) - Ora. Regina, desculpe. Ponha o microfone quadrrlhas que foram tiradas de clrculaçao. traflcan-
em direção... Não assim. Dra. Regina. Nessa direção. tes que foram presos, enfim, isso daqui é um raio X, é
Assim. um raio X do meu trabalho. Não sou... não sou ladrão,

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Eu Ger- não sou quadrilheiro, não faço parte de natro... é...
son Alves Machado, faço, sob a palavra de ho~ra, a narcotráfic? n:,nhum, desafio. com todo respeito,
promessa de dizer a verdade do que souber e me for qualquer cldadao a provar que eu faça parte de nar-
perguntado. 0'0 cotráfico. Nunca fiz parte. não gosto de traficante, te-

O SR. PRESIDENTE (Deput~d~ Cel~~üRusso- nho ~ronca de trafica~te. No interior, quan~o tr~bal~ei
manno) _ Podemos sentar. Dr. Gerson, é regimental. na Cidade de Lon~nna, e~ desma~tel~l. dOIS Dls-
vou lhe dar vinte minutos pra que V.S!! use esse tempo que-C.o~a, que funclonav,a la. sendo I~dlclada e pre-
da maneira que V.S!! achar melhor. Se o senhor dese- sas varras pessoas. AqUI, na delegaCia, onde atual-
jar fazer alguma explanação, o senhor pode usar esse mente eu trabalho, agora. em meados de::. do mês de
tempo e, depois, passaremos às perguntas. Fique à dezembro, final ~o ano, ~~s efetuamos duas prisões
vontade. Só peço que o senhor fale bem perto do mi- de certa expressa0 no trafIco de droga. Uma pessoa
crofone. conhecida como Evinha, que seria uma traficante

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Em pri- a~ui da ci~ade industrial, foi presa ~ela min~a ~elega-

meiro lugar... em primeiro lugar, eu quero parabenizar cla. Prendi, na mesma hora, prendi, chamei a Impren-
os senhores pelo trabalho que os senhores vêm fa- sa, apresentei pra imprensa. Prendi um outro trafican-
zendo. Segundo. quero dizer que sou delegado de po- te por no~e de... conhe~ido pela alcunha de Juruna,
lícia, sou oriundo da Polícia Militar, aonde ingressei e tenho aquI recortes de Jornal, release. Eu tenho o
de lá saí como policial militar, na conduta excepcional. costume de toda prisão que eu faço. eu faço um rele-
tendo trabalhado no Setor de Inteligência da Polícia, ase, aciono a imprensa através do bip, a imprensa
do 52 Batalhão da Polícia Militar da cidade de Londri- comparece quando o cidadão se prontifica a dar os
na. Trabalhei em diversas comarcas do interior, onde devidos esclarecimento para a imprensa escrita. fala-
prestei, tenho certeza, relevantes serviços. Vim trans- da, televisionada, ele assina no verso desse release
ferido aqui para Curitiba. em meados de 93, já passei essa autorização e ele é apresentado pra imprensa e
por alguns distritos. passei por duas especializadas e ele dá a sua versão a respeito dos fatos pra que não



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34665

fique prevalecendo só a versão apresentada pela po- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
lícia. do complexo até aqui, perfeito. Por isso, não, não será

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- possível esse translado. Mas, de qualquer maneira, o
manno) - O senhor deseja falar mais alguma coisa? senhor foi acusado de estar num esquema de narco-

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu só tráfico, ligado à questão de desmanche, ligado a al-
gostaria de dizer que vim aqui de cabeça erguida, te- guns policiais, inclusive, já com mandado de prisão
nho consciência do trabalho que eu faço, tenho, tenho decretad~. Então, eu queria começar mais ou menos
consciência da importância do meu trabalho e, real- por uma linha de raciocínio, o senhor vai me ajudar,
mente, fiquei estarrecido com algumas, algumas de- de repente, quem sabe, o senhor nos ajuda a desven-
núncias que foram feitas aqui, envolvendo os colegas dar outros... outros policiais que, eventualmente, pos-
policiais, investigadores e delegados. Lamento, pro- sam estar envolvidos nessa área, portanto, tentando
fundamente, isso daqui. Lamento, profundamente, manter a Polícia, a instituição Polícia Civil do Estado
que o senhor delegado-geral aqui não tivesse se feito do Paraná, cada vez melhor e mais, digamos, não sou
presente para se defender das acusações que pesa muito boa de pequeno expediente, como diria o outro,
contra a sua pessoa e defender a instituição, porque eu gosto de perguntar, mas o pequeno expediente
ele tinha o dever de aqui estar presente para fazer a não é .minha especialidade. Eu diria, não gosto da pa-
defesa da instituição da qual ele é o presidente ou, na I~vra limpa, porque eu acho que uma instituição não é
ausência dele, quem de direito que aqui limpa ou suja. Diria menos involucrada de pessoas de

Falta página 161 mau, de maus hábitos e de... ao contrário, com hábito

estivesse pra fazer a defesa da instituição da de c~meter ilícitos. O senhor conhece o Sr. Mauro Ca-

I I • 'd .• - nuto .qua e e e o presl ente,pols ate entao prevaleceu, la-
mentavelmente, a versão apresentada pelas testemu- O SR. GERSON ALVES MACHADO - Nunca
nhas arrolada pelos senhores. Entendo que, como tive qualquer relação com esse cida~ão. Sei que é po-
policial, eu tenho deveres e tenho direito. Todo dia eu Iicial civil, conheço ele de vista. Pra não dizer que não
procuro me policiar, procuro me corrigir sobre aquilo vi esse cidadão, eu vi ele uma vez nà vida quando eu
que eu fiz de bom no sentido de melhorar e sobre fui na cidade de União da Vitória pgra fazer a prisão
aquilo que se, porventura, eu cometi algum erro, pro- de pessoas que eu tinha requerido a prisão preventi-
curar me corrigir. Estou à disposição de V.Exª para as va e temporária, e ele se encontrava lotado naquela
perguntas. tubdivisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
manno) - Muito obrigado. Passo a palavra à Deputa- me diz uma coisa... é ver... o senhor... é policial, então
da Laura Carneiro, Sub-Relatora da CPI. é do meio, é verdade que ele é considerado, ele é

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ De- um... um... um policial muito querido na instituição?

legado, eu queria, primeiro, registrar que, em nenhum O SR. GERSON ALVES MACHADO - Pelo me-
momento, essa CPI confunde maus policiais com a nos por mim, não.
instituição Polícia Civil. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Isso fi- Não, sim, mas o senhor ouviu falar isso?
cou esclarecido pelo trabalho responsável e consci- O. SR. GERSON ALVES MACHADO - Agor&,
ente que V.Exªs estão fazendo. se ele e... se ele é querido pelos superiores hierárqui-

- Então, esse era um primeiro registro. O se- cos ou não, eu não sei, essa pergunta eu não posso...
gundo registro, como o senhor mesmo disse, o se- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
nhor foi citado num depoimento. E, em função dessa Não, eu nem tava falando dos superiores hierárqui-
citação, o senhor hoje está presente, e nós ficamos cos, não. Eu tava falando exatamente o contrário...
felizes em saber que o senhor estava de férias e que O SR. GERSON ALVES MACHADO - Na insti-
se apresentou, mas o nosso dever é investigar. Se o t . - -
senhor... Nós ainda tentamos chamar o denunciante ulçao, eu nao sei. A informação que tenho é que esse

cidadão seria traficante. Eu nunca prendi ele envolvi-
pra que pudesse... pra tentarmos uma acareação, do com tráfico de dro... eu nunca prendi ele, nunca
mas infelizmente ele, a essa hora, não é possível f t .
mais fazer o trajeto da AUR(?), do AUR(?)... e e uel nenhuma prisão dele, mas a informação que

tenho extra-oficialmente, que todos se comenta no
O SR. GERSON ALVES MACHADO - É do meio da polícia, é que o cidadão seria traficante. Ago-

complexo. né? ra, se é ou não é...
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ÁSRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
outrq, que o'utro,i)pnéial se comenta no meio policial Dr. Mário Ramos. E como é o Dr. Mário Ramos?
ser traficante. extra-oficialmente? OSR. GERSON ALVES MACHADO - Como...

, O SR. GERSON ALVES MACHADO - É. Existe A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
comentários vagos, é... senhor disse que o de... é, eu ouvi bem o senhor fa-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E lando isso, que o delegado, eu não ouvi o nome dele,
posso dizer alguns nomes e o senhor vai me dizendo: não, não deu tempo de anotar todos?
esse sim, esse não... O SR. GERSON ALVES MACHADO - O Dr.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - A senho- Edson é, é, Ézio Vicente da Silva.
ra, por gentileza, a senhora faça essa... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ... Ézio Vicente?
esse sim, esse não? Posso? Samir Sca... Skandar? O SR. GERSON ALVES MACHADO - Exata-

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu taria mente.
mentindo se ~ão houve~se comentário~ a ~espeito A ·SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
do... do.~os~ly~1 envolvimento desse cldadao-com Então, o, osenhor'dfsse- assim: "C"Delegado Titular
essa pratica IlIclta. Porém,. eu nunca soube d~ .na~~, Ézio Vicente era um homem honrado e o Delegado
·eu nunca soube q~e ele fOI preso ~~ que ele fOI Indlcl- Adjunto era'o Deputa... o Delegado Mário Ramos...
ado por ter envolvimento com o trafico de drogas. Po- - .
rém,'existe o comentário. Eu já cheguei, em algumas O SR: GERSON ALVES MACHADO - Isso
oportunidades, a ouvir comentários. num quer dizer...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...e
Mas o senhor não conhece ele? 'Nunca trabalhou na eu era o Delegado Operacional". Eu não terminei mi-
mesma equipe? nh~.pergunta. Eu queria s~bet como era o Delegado

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Nunc Mano R~":l0s,.se ele era tao honesto como era o De-
. a legado EZlo Vicente?

trabalhei com ele. Conheço ele pessoalmente, mas
nunca trabalhei com ele em nenhuma delegacia. O SR. GERSON ALVES MACHADO - Durante

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ o tempo que eu trabalhe.i c.~m esse delegado, que foi
Nem tem qualquer tipo de intimidade? pouc~ tempo, I?go dep~Js Ja houve.uma mudança da

O SR GERSON ALVES MACHADO _ N- poJrcla, e eu fUi tra~sfendo, chegu~1 trabalhar e":l tor~
. . . ao, e~ no de, acho que seiS meses, aproximadamente, Junto

conheço ele. Ja fa!el c~m ~Ie, em algumas opo~unJ- com ele, eu nunca soube de nada que pudess~ ...
dades, na delegaCia, ~nnclpalmente na Delega~la d~ A SRA DEPUTADA LAURA CARNEIR,O _
Furtos e Roubo de Veiculas, aonde eu trabalhei, falei D b ? • . - .
umas duas vezes com ele, mas nunca, nunca tive, tra- esa onar.
balhei com ele em nenhuma delegacia. O SR. GERSON ALVES MACHADO - ... desa-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ bonar sua conduta. E nunca presenciei nenhum fato,
Essa delegacia de, quanto tempo o senhor trabalhou durante esse pouco tempo que eu trabalhei com ele,
lá e de, em que período, na Delegacia de Furtos? que pudesse desabonar a conduta dele. I

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu pa... _ A SRA. DEPUTADA LAU~A CARNEIRO -
eu, eu passei pela Delegacia de Furtos de Veículos Entao, o senhor trab~lhou, entao, em 93, de 93 a
três vezes. Eu cheguei aqui em, em... Eu vim transferi- quanto na Furto de Veiculas?
do do interior, ,cheguei aqui em meados de 93. Aí eu O SR. GERSON ALVES MACHADO - Aproxi-
fui indicado pra Delegacia de Furtos e Roubo de Veí- madamente seis meses.
cuias pra trabalhar como delegado operacional. À A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
época dos fatos, era o Delegado Titular, hoje aposen- Por seis meses, em 93. Depois, o senhor saiu de lá, foi
tado, o Dr. Edson Vicente da Silva, pessoa de conduta pra onde?
ilibada, era o Sr. Mário Ramos. o delegado adjunto e O SR. GERSON ALvES MACHADO - Depois
eu era o delegado operacion~1. eu saí de, de lá, eu sei que eu fui prum distrito aí, não

'A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -; O me lembro, não, saí de, é, eu não me lembro pra dele:.
delegado adjunto, à época, erá? . gacia que eu fot- '

I •

O. SR. ~ERS()N. ALVES. MACHAQO ."7" O Dr. A SRA.. DEPUTADA LAURA CARNEIRO I:"

Mário Ramos. Sim, aí,' então, ·vá, tente só fazer um...
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O SR. GERSON ALVES MACHADO - Ah, eu, A SRA. DEPUTADA LAURA ~ARNEIRO -
eu trabalhei... - Parte do centro'da cidade?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O ci SR. GERSON ALVES MACHADO - ... do,
senhor falou que voltou três vezes pra lá, enquanto de uma área nobre da cidade.
isso (ininteligível). Falta Pg.165

O SR. GERSON ALVES MACHADO - ... eu A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
trabalhei na Delegacia de Furtos e Roubo a primeira que eu, eu, absoluta ignorância sobre o assunto. Mas
vez. Depois, saí de lá, fui prum distrito aí que não me vamos continuar. Então, hoje, o senhor trabalha, é o
lembro, depoi~ fui pra uma, pra Delegacia de Furtos e delegado titular do 32 Distrito?
Roubo. O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sou delegado adjunto do 39 Distrito...
Voltou pra Furtos e Roubos quando? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO --

OSR. GERSON ALVES MACHADO - É, a De- Adjunto do 32 Distrito.
legacia de Furtos e Roubo acho gu.e f~i 95 ou 96,jlOL O-SR. GERSON ALVES-MAGHA90 ... aqui
aí. Depõis eu·passaf pelo 7º Distrito, passei pelo 11 9 na Vila Mercês.
Distrito, passei pelo 62 Distrito. pela Delegacia de Fur- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO"": Tá
tos. e Roubo, ~epois fui pra Veículo, da Delegacia de certo. Então, deixa eu complementar. Durante esse
Velculos eu fUI para... ~ dois períodos que o senhor teve na Delegacia de -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - três períodos, desculpe - de Furtos de Veículos. o se-
Quando você voltou pra Veículos? , nhor ouviu falar em algum sistema que as segurado-

O SR. GERSON.ALVES MACHADO - Ah, da- ras pagavam 10% a qualquer pessoa que encontras-
tas eu não posso preéisar pra senhora exatamente. se carros roubados?

I
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá O SR. GERSON ALVES MACHADO - Existe

bom. Hum, hum. no Brasil todo firmas especializadas na recuperação
O SR. GERSON ALVES MACHADO - Fui pra de veículos furtados ou roubados. A seguradora paga

Delegacia de Veículo, fiquei um tempo lá sob o co- pra qualquer pessoa, independente da pessoa pedir
mando do Dr. Luiz Gilmar da Silva, depois houve uma ou não. Ela dá. quer dizer, dava uma gratificação para
mudança ou com a mu... lá, uma transferência com a incentivar o trabalho do, do, do pessoal. Hoje, 1% da
mudança de delegados do comando da Polícia, eu fui seguradora faz isso. Não fazem mais devido ao custo
pra Delegacia de Estelionato, da Delegacia de Esteli- de manutenção do seguro, tal, elas não fazem mais
onato eu fui pra o 3º DistritC?1 ponde ~pu delegado ad- isso. ~

junto e me encontro até hoje atualmente. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Mas era comum que os policiais recebessem esses

senhor vai perdoar a minha absoluta ignorância, mas 10% quando eles recuperassem carros?
o 3º Distrito é de qual é a região na cidade? O SR. GERSON ALVES MACHADO - Por ser

O SR. GERSON ALVES MACHADO - O 3º uma praxe a nível nacional e que a seguradora dava
Distrito fica aqui na Vila Mercês aqui da cidade. de livre e espontânea, espontânea vontade, quando

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ se fazia, faz a apreensão do veículo, encaminha pra
Isso é zona central zona sul? criminalística, faz a perícia, levanta o veículo. precisa

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ É er- - ~e restituir o, p~o ~r?prietário,.qu.a~d? va~ ~estit~ir o

t
' P veIculo pro propnetano, o propnetano Ja fOI Indenrza-

ence zona... d I I d E - do pe a, pe a segura ora. ntao, a segura ora, quan-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - do ela vem buscar o veículo ou quando ela manda a

Zona central? uma firma que representa ela, os interesses dela, ela,
O SR. GERSON ALVES MACHADO - ... cen- de livre e espontânea vontade, algumas vezes, dá

trai aqui. Abrange essa região do Centro Cívico aqui, uma gratificação, mas nem sempre dá.
é área de jurisdição do, do 3º Distrito. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - _É Sim. Ah então era comum. Mas o senhor o senl'ler-
--zona central da cidade; -não é isso, o 3º Distrito? fez faculdade de direito como eu, um dia? Antes de vi-

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não é a rar político o senhor, o senhor já tinha, exerce a ativi-
central. mas pega uma parte aqui... dade, mas eu, depois que virei, já num sei mais o que
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fiz na faculdade. Mas acho que, é, de qualquer jeito, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
um funcionário público recebe... Foram fechados todos os desmanches?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - É... O SR. GERSON ALVES MACHADO - É, pe-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ças usadas e...
só terminar, recebe, tem a função de exercer suas A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
funções independentemente, ao contrário, não pode Sim, fechados rapidamente, depois abertos, por deci-
receber qualquer gratificação por essa função. Eu tô são judicial.
errada ou seria corrupção ativa? O SR. GERSON ALVES MACHADO - Por de-

O SR. GERSON ALVES MACHADO - É, data cisão judicial, essas grandes lojas...
venia, Excelência, essa é uma... Eu, particularmente, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
eu, particularmente, é, dado ao salário que percebo, (Ininteligível.) Estou gostando do senhor, eu gostei do
que não é tão expressivo, mas que é o suficiente pra senhor falar.

Jobre, pra sobreviver, nunca precisei, é, utilizar... O SR. GERSON ALVES MACHADO - De pe-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ças usadas elas entraram na Justiça, concederam li-

Mas isso era, era comum? minar...

O SR. GERSON ALVES MACHADO - ... utili- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
zar desse, desse expediente, Mas existia uma seção Entendi.
na Delegacia, Seção de Vistoria e de Baixas, que era O SR. GERSON ALVES MACHADO - E rea-
responsável pelo levantamento e pela entrega des- briram, depois foi instaurado, por determinação supe-
ses, desses veículos, e em algumas vezes, por algu- rior, o inquérito e aonde foi instalado o inquérito.
ma seguradora, eles prestavam de livre e espontânea A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já
vontade uma gratificação pra esses policiais e pres- entendi, foram reabertos. Agora, eu gostei porque o
tam por qualquer pessoa que encontrar um carro e senhor disse que eram desmanches.
devolver pra eles. O SR. GERSON ALVES MACHADO - Des-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - manche é forma de expressão, porque são...
Hum, já entendi. O senhor conhecia, bom, o senhor A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
trabalhou três vezes na Veículos, o senhor já ouviu fa- Ah, já estou começando a não gostar mais do senhor.
lar na Kadu, no Juarez Kadu, Juarez Kadu? O senhor já estava chegando aonde eu queria.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Como O SR. GERSON ALVES MACHADO - Veja
delegado que já passou pela Delegacia de Furtos e bem, não, data venia, Excelência, não é questão de
Roubo de Veículos, eu sei que trata~se de uma, uma gostar ou questão de deixar de gostar.
loja de, vende peças usadas, loja essa que já foi fe- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
chad.a, n~ ano passado, !e~e uma operação, por de- verdade. O senhor me perdoe pela expressão.
termmaçao do Sr. Secretano de S~gurança: !oram fe- O SR. GERSON ALVES MACHADO - De polí-
ch~dos todos os ferros vel~os aqUi ~m CU~ltl~a e de- cia eu entendo e eu falo com autoridade de causa. As
pOIS eles entra~am na Justiça, atraves de IJml~ar, es- lojas de peças usadas elas legalmente elas podem
sas grandes lOjas de peças usadas conseguiram to- 'I 'd 'f b .' t, , . . comprar velcu os usa os, azer a alxa peran e o
das elas reabnr. FOI Instaurado um procedimento, na DETRAN t t I d DETRAN d b' d. f ' _. t I d ' er o con ro e o , ar a alxa o...
epoca, OI uma operaçao conJun a envo ven o... recortar o chass'l t'lrar de c'lrculaça~o aquele chaSSI' e, ,

A ~RA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A o veículo, sinistrado, ela, tendo um controle perante o
Centopeia? DETRAN, fazendo a baixa do carro batido, que eJe ba-

Ó SR. GERSON ALVES MACHADO - ... a De- teu, ela pode desmanchar o veículo e vender.
legacia de Furto de Veículo, a, o COPE, se não me fa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Uno Rossi) -
lha a memória, a PM, alguns fiscais da Receita. Pela ordem, Deputada, eu gostaria de um aparte só.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.
Essa operação era aquela Operação Centopéia? Exª é o Presidente, tem todo aparte...

O SR. GERSON ALVES MACHADO - É, foi O SR. PRESIDENTE (Deputado Uno Rossi) -
uma operação desencadeada o ano passado aí por Não, é para explicar o seguinte: eu sei que já gerou al-
determinação do Secretário de Segurança Pública, e gumas confusões aqui desde o primeiro dia, quando
aí foram fechados todos os desmanches de Curitiba. se falava em desmanche. Quer dizer, é uma questão
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regional, não é. o desmanche é uma empresa que tra
balha com desmanche de carro para vender peças
usadas lá para adiante. E quando usa-se o termo des
manche aqui às vezes há o sobressalto, imagina- se
que é uma empresa que se esconde o carro, que rou
ba o carro e desmonta um carro para vender. Então•...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas nesses casos, Deputado, desculpe, Presidente,
de reapartear, mas nos casos em voga seria exata
mente esse desmanche ilegal.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, eu
estou me referindo ao desmanche legal, que a pes
soa faz com autorização, dentro dos trâmites legais.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Por isso é que eu brinquei com o senhor (ininteligível)
estava.•.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Isso
não quer dizer que mu,itas vezes a polícia faz a fiscali·
zação diuturna e que esses camaradas, como se diz,
é... consigam driblar a vigilância da polícia e não pos
sam cometer esse desmanche ilegal.

\

A SRA. DEPUT~DA LAURA CARNEIRO -
Então, o senhor concorda comigo que pelos menos o
Juarez Kadu e o Paulo Mandelli podem, eventualmen
te, estar cometendo ilícito? Desmanche ilegal, vamos
chamar assim.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Durante
o tempo que eu trabalhei na Furto de Veículo...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Por favor, eu gostaria se...

(Intervenção inaudíveJ.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Secretário, para mim, é uma testemunha como qual
quer outra, portanto, vamos acalmar, sob pena de eu
desocupar. (Pausa.) Vamos acalmar, vamos continu
ar? É... você conhece o Reginaldo Moreira?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Conhe
ço de nome, nunca trabalhei com esse cidadão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nunca trabalhou com ele. E o Marcos Germano?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Esse
daí ouvi falar o nome dele hoje aqui. Não conheço e
nunca trabalhamos juntos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece um meliante de nome Juca?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - É, co
nheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
quem é o Juca?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Juca é o
cidadão que eu tenho aqui cópia do Ministério Públi
co, aqui da denúncia do Ministério Público, é o cida
dão que tinha envolvimento com o furto de veículo na
cidade de Curitiba, foi preso um elemento da quadri
lha dele, foi instaurado o inquérito, eu representei pela
prisão preventiva da quadrilha inteira, o promotor da
APIC(?), o Dr. Vanir, deu o parecer favorável, foi de
cretado sete preventivas, e esse cidadão se encontra
preso, cumprindo pena no AU(?).

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Diz
uma coisa para mim - o senhor tem uma memória
maravilhosa: o senhor teve alguma... prendeu ou o se
nhor conhece o processo do Sr. Humberto Aparecido
Terêncio?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu sei
que esse cidadão foi preso... o Humberto foi preso
pelo Dr. Adauto, certa feita, quando retornava da cida
de, me parece, de Joinville, foi preso, autuado em fla
grante pelo Dr. Adauto e os seus policiais, posterior
mente ele foi encaminhado lá para a Delegacia de
Furtos de Veículos, aonde foi instalado um presídio
de policiais que tinham problema e ele ficou algum
tempo lá custodiado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor já ouviu falar... o senhor me parece uma pes
soa zelosa desse trabalho. O senhor trabalhou algu
ma época na área de entorpecente especificamente?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Nunca
trabalhei na área de entorpecente especificamente,
mas já efetuei... já fiz alguns flagrantes de traficantes,
conforme 'documentos aqui que eu posso apresentar
para V. Exª, por quê? No Distrito, como se diz na gíria
policial, não é como a especializada, a senhora faz
clínica geral, o policial chega com o traficante preso...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Claro.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - O se
nhor autua, chega com o estelionato, indicia, prende e
assim sucessivamente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
ixa eu dizer para o senhor: o senhor me disse que é
do 3º Distrito, portanto, dessa região central da cida
de, e o que nos chegou durante todo esse período,
até porque ainda faltam seis depoimentos, eu vou ten
tar ser mais rápida, o Deputado Padre Roque ainda
quer perguntar, o que nos chegou foi que o grupo Re
ginaldo Moreira/Germano disputava com Mauro Ca~

nuto algumas das bocas, alguns dos pontos de venda
de droga do centro de Curitiba, e o senhor, no começo
de seu depoimento, disse que efetivamente sabia dos
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burburinhos de que Mauro Canuto seria narcotrafi- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
cante, envolvido no... Não?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu não O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu não
disse que ele seria narcotraficante... posso instaurar um inquérito por ouvir dizer. Eu ouvi

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - dizer que...
Não, não, não, não, não, envolvido no... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu falei perdão, perdão.
que eu sei de comentários que ele teria envolvimento '0 SR. DEPUTADO ANTONIO' CARLOS
com o tráfico de drogas, ouvi comentários. BISC:4IA - Eminente Deputada?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - . A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
Exata.~ente o que e~ disse, qu~ o senhor ouviu co- vou dar um aparte ao nosso Deputado - Promotor
mentarl~s que ele s~~la n~:~otraflcante. P~ssoa que.:. (inintefigível).
o envolvIdo com trafico, IlIcltO d~ d~oga e nar~otrafl- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
cante, grande, pequeno ou médio e narcotraflcante. • .
Então, eu quero saber: o senhor sabia ou de ouvir fa- BI~~AIA - O senhor p,ode, o senhor e autondade
lar dentro dos meios policiais que o Mauro era narco- policiai, o senhor pode, Sim, senh~r.
traficante, que o senhor comanda a região.... . . O SR. GERSON ALVES MACHADO - Data

O SR. GERSON ALVES MACHADO'::"'" Não, venia... ,
não é central, eu pego daqui... . O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO' .;. BISCAIA - De ofício, o senhor P9de instaurar inqué-
Parte da região central da cidade. Eu 'rlãó soui.capàz rito policial, qualquer investigaç~o, evidentemente.
de distinguir quais são as... o senhor não -dejx~)U eu Isso é uma regra elementar do qódigo de Processo
terminar a pergunta.-Eu não sou capaz de distinguir Penal.
quais são as áreas não só de atuação· do 'Maur~ e do O SR. GERSON ALVES M~CHADO - Mas,
Reginaldo, 'se é que.eles efetivamente são isso, eles data venia, o senhor, como o grartde Promotor que é,
vão ser investigados, por isso têm sua prisão decreta- , porque eu o conheço das suas autuações na cidade
da, mas de uma maneira ou de outra o senhor rece- do Rio de Janeiro, eu quero dizer para o senhor o se-
beu a informação na sua região. O senhor por acaso guinte: o volume de inquérito é tão grande que, por
procedeu à abertura de algum inquérito no sentido ouvir dizer que houve, sem ter elementos de convic-
de... ção, sem nada, não vai simplesmente se instaurar um

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Dentro inquérito, que não vai se chegar a lugar nenhum. O Sr.
da minha... sabe disso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De-
ixa eu terminar a frase. No sentido de investigar a pos- legado, delegado...
sível existência dessa informação que o senhor tinha O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
na qualidade de delegado daquela região da cidade? BISCAIA - O senhor tem que verificar a procedência

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Dentro das informações.
da minha região, na área de jurisdição, foram presos O SR. GERSON ALVES MACHADO - Exata-
alguns traficantes, até fora da minha região. Os meus mente. E é o que eu faço.
polic~ais prenderam, por .exemplo~ a Evinh~, que era O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
considerada uma das maiores traficantes, fOI presa... BISCAIA O' d' _. f -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ - uVlr Izer, sao In ormaçoes.
Desculpa... O SR. GERSON ALVES MACHADO - E é O

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Agora, que eu faço.
dentro da minha área, eu não instaurei nenhum in- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
quérito para apurar crime praticado por esses policia- BISCAIA - A procedência está dentro da atribuição
is porque eu não recebi nenhuma denúncia formal, da autoridaç:le policial. '
ninguém foi lá na delegacia denunciar esse pessoal e "I' O SR. GERSON ALVES MACHADO - Se for
ninguém foi lá fazer uma denúncia por escrito ou for- uma procedência idônea, eu faço. Só que não quando
mal. Eu não posso simplesmente instaurar um inqué- não é..., é coisa vaga, eu não vou instaurar.inquérito
rito... pra uma coisa que eu não vou poder concluir.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O'SR.'aÉRSON ALVES MACHADO '-"Não
Então, vamos considerar só, delegado, que a sua res- c9.., Er~ aqüel,~ cida:dão que tava aqui? .
posta deveria ter sido essa no início, e não a que o se- j ; •• ~ ,~RA~'Ó,EPUTADA LAURA CARNEIRO
nhor deu. Mas, vamos continuar. Eu vou fazer... a se- Não. fra, ~fa.

nhor conhece Paulo Paulada? C.SR.GERSON ALVES MACHADO - É, se for
O SR. GERSON ALVES MACHADO - É, é o ele, eu sE:li que é policial civil. Eu vi ele depondo aqui.

policial civil que até a bo..., há bem pouco tempo ele "A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
tava lotado no CaPE, trabalhava no CaPE. Não, não, não, mas não trabalha na sua...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - a O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não,
senhor conhece o Agente Veiga? não trabalha na minha delegacia.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não co- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
nheço. Marcos?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Não.
Não. Quem é a sua equipe, quem são os policiais que
hoje estão no Terceiro Distrito? Vou lhe citar alguns,'o A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
senhor v~i me· dizendo ~e conhece ou não. Silas? Terrinha?

O SR. GERSON ALVES MACHADO ..: -Esse téf O...S,....R.-G.....ERSON ALV'ESlIIIA"ClfADO---=' Nao.
trabalhando lá. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - a

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - senhor já ouviu falar na Turma do Quibe.
Com o senhor? O SR. GERSON ALVES MACHADO - Turma

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Traba- do quê?
lha lá na delegacia. Não trabalha... Trabalha comigo e A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
outro delegado, que somos dois delegado responsá- Quibe.
veis pela delegacia. O SR. GERSON ALVES MACHADO - Primeira

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - vez que eu tê ouvindo essa expressão. '
Quem é o outro delegado? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - a

O SR. GERSON"ALVES MACHADO - É o Dr. senhor conhece a Helisul?
Agenor Salgado. O SR. GERSON ALVES MACHADO - Helisul?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É o Eu já vi comentários qu~ trata-se de uma empresa de,
Si/as trabalha agora? que presta, que fazem vôo turístico na cidade de Foz

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Traba- do Iguaçu.
lha na delegacia. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - isso, o senhor não conhece...

Carvalho? O SR. GERSON,ALVES MACHADO - Não, não
O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não. sei mais nada, eque seria o proprietário dessa, dessa
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - empresa o cidadão que o nome dele seri,a Eloi Fran-

Não, mas o senhor conhece ele? ça.. ,

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Tam- ,A SRA. DEPUTADA LAURA 'CARNEIRO ,"'" Má
bém não conheço. Se for um escrivão, eu conheço. diz ur:na "~oisa ....,
Mas se for investigador, não conheço. . '0 SR~ GERSON ALVES MACHADO - Segun-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - do, eu ouvi falar, não tenho certeza.
Valdomiro? " A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Diz

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não co- uma coisa pra mim, o senhor que, pelo que eu enten-
nheço. di, mu.ito :embora esteja apenas no 3º Distrito, tem

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dir- uma preocupação especial com o narcotráfico, o se-
ceu? nhor, que'm seria assim grande narcotraficante dos,

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não co- no, no estado e principalmente que abasteceria are·
nheço. gião de Curitiba?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O.SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu não,
Isário? eu não tenho uma preocupação...



A SRA. DEPUT~ "LAURA CARNEIRO 
Não, ele foi até delicado. Eu é que me irritei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...
mais burra do que eu sou.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Com
todo o respeito a V. EXª, a minha delegacia, a área de
jurisdição dela, começa daqui do... eu...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - en
tão, na região de jurisdição da sua delegacia?

O SR. GERSON ALVAES MACHADO - Não
pega o centro da cidade.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
tem, não tem na região que o senhor... da sua delega
cia, do 3º Distrito, não existe tráfico de droga?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Que eu
tenha conhecimento, não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá
certo. Obrigada.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Se tiver,
eu vou e combato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Um momento, um momento, o senhor fale com o
seu tom de voz normal.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, é a
força de expressão. Em nenhum momento eu tê que
rendo...
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O O SR. GERSON ALVES MACHADO - Olha,
senhor começou aí dizendo assim: por... Eu não posso... dar essa...

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Preocu- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Um
pa... nomezinho...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - "Eu O SR. GERSON ALVES MACHADO - ...dar
não gosto de narcotraficante:' essa informação precisa pra senhora, primeiro, por-

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Preocu- que eu não sou viciado. Eu não compro droga. Se eu
pação específica com o tráfico. Eu não tenho, mesmo comprasse, eu ia poder apontar...
porque não é mister meu combater diretamente isso, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
que é função do Dr. Adauto de Oliveira e da Delegacia eu não disse que o senhor compra droga ou que o se-
de Antitóxico: Mas sempre quando e.u tenho uma de- nhor é viciado.
núnci,a fund~mentada, e os p~liciais efetuam a prisão, O S8. GERSON ALVES MACHADO - ...apon-
o traficante e apresentado e e autuado em flagrante. tar, apontar um traficante. Agora, eu não posso dizer

_ A SRA. ~EPUTADA LAURA CA~NEIRO - pra senhora quem tá vendendo ou quem não tá ven-
Nao, o senhor nao entendeu a pergu~ta, nao: Quando dendo droga no centro cidade. Como é que eu vou dar

--o-senhor começou.a-fal~, o-seRhor Glsse a~slm: que o essa informaçao'? Eu não trabalho na-Delegacia dEr
senhor gostava, quer dizer, que o senhor nao gostava Antitóxico. Eu, por exemplo, tomei, tomei conheci-
de... mento...

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, e A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
não gosto. Quem gosta de traficante? o senhor acabou de dizer que a sua dele... 3º Distrito .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Delegado, por favor, o senhor tá me fazendo sentir .
...traficante. Tem gente que gosta. O SR. GERSON ALVES MACHADO - Mas, se

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu, pelo a senho...
menos, não gosto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
sei, o senhor disse que não gostava. Ao contrário, que
o senhor queira aboli-los, em outras palavras. Não é
isso?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu consi
dero o narcotráfico uma atividade nefasta...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cla
ro, todos nós.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - ...para a
família e para as pessoas de bem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cla
ro, eu também considero. Senão, não tava sentada
aqui. Mas o que eu tê lhe perguntando não é isso: o
senhor considera isso tudo, né, o senhor é delegado
da Terceira, o senhor acabou de dizer que realmente
gostaria de... tem contribuído com alguns, algumas
prisões. E eu lhe perguntei se com todos esses ele
mentos, quem seria o narcotraficante procurado de
Curitiba. Eu não sei se na minha cidade, a cidade do
Rio de Janeiro a gente sabe assim: na região tal, nós
tamos procurando, nós, quer dizer, agora que eu tê
entendendo do assunto. Mas eu não entendia, porque
não era nem Polícia, e muito menos membro da CPI
do Narcotráfico. Então, a gente sabe: na região tal se
procura um traficante tal, na região tal, o traficante tal,
na região tal, o traficante tal. Na re'Jião central da ci
dade, quem é que se procura?
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O SR. GERSON ALVES MACHADO - ...des- O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, eu
respeitar a nobre Deputada. E V. Ex!! sabe disso. nunca fiz isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
- Não sei disso. Não conheço o senhor. nunca fez isso. O SR. GERSON ALVES MACHADO -

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu sou Não.
meio caipira, sou meio ignorante. E essa é a minha O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tem cer-
forma de se exp~essar. teza absoluta. Na delegacia, o senhor, de vez em

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pois quando, ouvia falar que policiais extorquiam cida-
eu só queria pro senhor além do... dãos?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu não O SR. GERSON ALVES MACHADO - Excelên-
queria em nenhum momento desrespeitar qualquer cia, eu gostaria de dizer pro senhor o seguinte: que ul-
um dos senhores. Eu tê aqui pra... timamente está extremamente difícil de fazer Polícia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu, Por quê? Eu explico pra V. Ex!!. Acontece casos ulti-
eu, depois dessa resposta, Presidente, fica difícil. Eu mamente que pessoas são detidas na delegacia, são
até tava tentando ver se ele nos ajudava. Mas, enfim, presos. Muitas vezes, o advogado-vai na delegacia,
aqui só nesse Disque-Denúncia de duas páginas, tem ele não quer exercer a nobre função do advogado. Ele
duas denúncias contra ele. Mas enfim, eu encerro de- quer resolver a coisa da maneira dele, quer levar o cli-
pois dessa resposta. Eu não tenho que per... Eu não ente dele embora. O cidadão é autuado em flagrante,
me sinto em condições de continuar perguntando, se- é indiciado, alguns maus advogados, diga-se de pas-
não eu vou começar a agredir a testemunha e vou sagem, que Curitiba conta com excelentes advogado,
perder a minha razão. Dá licença, Sr. Presidente. esses advogado que, com todo o respeito pela classe

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) nobre dos advogado, que eu considero porta de cade-
- Eminente Deputado Padre Roque. ia, eles, quando não conseguem atingir o objetivo de-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Dr. Ger- les, eles orientam esses clien... esses clientes deles a
comparecer na Corregedoria, a comparecer na Proson...

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Pois não motoria e denunciar os policiais pela prática do crime
(ininteligível). de extorsão ou de lesão corporal.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Dr. Ger- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gos...
son Machado, não é? Foi bom o senhor falar, dar toda essa noção pra nós,

O SR. GERSON' ALVES MACHADO _ Exata- que é pena que isso ocorra. Na verdade, não é exata-
mente. mente assim que eu entendo um aparelho de segu

rança do cidadão. O senhor tem... conhece um cida-
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Exata- dão chamado Gregório?

mente. O senhor, desde quando é delegado do 39 Dis-
trito Policial? O SR. GERSON ALVES MACHADO - Conheço

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ É, fui pra esse cidadão, indiciei ele várias vezes, em vários in
quéritos, em várias cartas precatórias, oriundas do

lá no mês de outubro do ano passado. Estado de Santa Catarina, do Estado de São Paulo,
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Noventa representei pela prisão preventiva dele, foi decretada

e... a prisão preventiva dele, me parece, duas vezes, pela
O SR. GERSON ALVES MACHADO - É, de 99 comarca de Campo Largo, e uma vez aqui pela co-

pra cá, né? Outubro de 99 até a presente data. marca de, de Curitiba. Só em Curitiba me parece que
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E o se- eu indiciei ele em três ou quatro inquéritos policiais

nhor trabalhava antes aonde? pela prática do crime de receptação.
O SR. GERSON ALVES MACHADO - Quando O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah! esse,

eu fui pra Já, eu tava lotado da Delegacia de Estelio- então, é um indivíduo que recebe...

nato. O SR. GERSON ALVES MACHADO - É propri-
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah! De etário duma loja de autopeças e que já teve vários

Estelionato? O senhor já praticou alguma vez algum problemas com a Justiça. E se o senhor tiver acesso
tipo de extorsão na sua atividade policial? ao computador da polícia e puxar a ficha aqui mesmo,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) se o senhor é... tiver paciência de olhar esses docu-
- Queria pedir silêncio, por favor. mento, eu tenho vários inquérito, vários recorte de jor-
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nais com release referente a operações que foram fe- gacia, esse Beto Louco e um cidadão por nome de
itas na loja desse cidadão e apreensões de peças e Laertes eu autuei em flagrante pelo confronto dele
motores na sua loja. com a polícia militar e danos contra o Erário Público,

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - De algu- porque eles danificaram uma viatura da Polícia MiIi-
ma forma, é surpreendente. É o primeiro policial que tar. E, quando eles foram ,ser ouvido na delegacia,
ouço dizer aqui que fez a apreensão de peças furta- eles acabaram fazendo uma série de, de acusações
das ou, então, de procedência não bem explicada. De denunciando outros marginais e, inclusive, denuncia-
qualquer forma, qual foi a maior apreensão que o se- ram uma policial. Essa policial foi objeto de indicia-
nhor fez com o Sr. Gregório, o senhor lembra? mento por parte da minha pessoa. Eu indiciei ela em

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Confor- inquérito policial, indiciei ela nesse flagrante, indiciei
me eu falei pra V. Exª, eu indiciei esse cidadão em vá- nu~ outro inquérito e, posteriorm,ente, eu ~aí da D~le-
rias cartas precatórias oriunda de Santa Catarina de gacla de Furtos e Roubos de Velculos, fUi transferido
São Paulo. ' pra Delegacia de Estelionato. A pedido da, da promo-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ E essas tor!a, n.a designa~ão, foi desi~n~do eu ~ o ~r: Gilmar,
cartas precatórias eram expedidas por quem? LUIz Gllmar .d~ Silva pr~ presl~lr esse Inque~lt~. Aca-

, _ bou eu presidindo esse Inquérrto. Eu conclUI o Inqué-
, , O S~. GERSON ALV.ES MACHADO - E, n~o, rito, indiciei várias pessoas, encaminhei esse inquéri-
e... e... oriunda de del~gaclas ~e, do Estado de Sao to para apreciação do Ministério Público e, dentró
Paulo, de Santa Catarina e aquI nessa... desse inquérito, o promotor representou pela prisão

~ SR.: DepUTADO PADRE ROQUE - Contra preventiva. Foram decretada onze preventiva de pes-
esse cldadao? soas envolvida com, direta e indiretamente, com furto

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Contra de veículos...
esse cidadão. E el~ foi indici~~o, de ac~rdo ~om o que O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu pedi-
deprecava a autOridade poliCiai, ele fOI ouvido a res- ria a V. EXª resumir um pouco mais, senão.

peito dos fatos. O SR. GERSON ALVES MACHADO - E, inclu-
O SR. DEPUTADO PADR~ ROQUE - O senhor, sive, foi decretada a prisão dessa policial.

alguma vez, prendeu dele dezoito motores, numa ta- O SR DEPU1'ADO .
cada só? . PADRE ROQUE - E esses

O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Eu, parti- dez mil reais?
cularmente, não. Os policiais que trabalham comigo O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, é...
teve duas situações de apreensões de motores. Pare- Nunca houve... Eu sempre tratei com esse cidadão
ce que uma vez foi vinte e poucos motores e outra vez através dos advogado dele, que era o Renato Crova-
foi quinze ou dezoito motores. Parte desses motores dor e o Dr. Gerson. Desconheço qualquer coisa nesse
estão até hoje apreendidas, apreendidas e se encon- sentido.
tram no pátio da Delegacia de Furtos e Roubos de Ve- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ículos. - Mas diz que o Renato Crovador tem uma fama mui-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Esse ci- to ruim, fama a de acertador.
dadão não pagou, por acaso, dez mil reais para o se- O SR. GERSON ALVES MACHADO - Era ·um
nhor ou na sua delegacia para. ter esses motores de advàgado que atendia esse pessoal.

volta? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. GERSON ALVES MÂGHADÓ - Eu, eu - Alguém que disse que o Renato Crovador era um

esclareço pra V. EXª essa, essa dénúncia, que é a que Renato acertador.
deve tá no Disque-Denúncia aí. Veja bem, certa feita, O SR. GERSON ALVES MACHADO - É o se-
eu me encontrava na Delegacia de Furtos e Roubos nhor que tá falando.
de Veículos, houve um, nós fizemos uma operação
aqui no Município de Balsa Nova. Posteriormente, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
houve um tiroteio entre policiais do Estado do setor - Eu, não! Tá aqui as denúncias!
reservado da PM, que mataram um ladrão de carro lá O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, eu,
e, depois, em diligências, foram presos algum, um la- eu...
drão de carro, por nome de Roberto Pereira da Silva, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
e foram detido outras pessoas que estavam numa - Eu, eu tô perguntando o que o senhor sabe disso.
chácara lá. Essas pessoas foram conduzida pra dele- Não estou falando nada!
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O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, O O SR. GERSON ALVES MACHADO - É... tra-
que eu sei, o que eu sei é que ele era o advogado e balhava...
que tinha como cliente várias pessoas que eram pro- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
prietária dessas lojas de autopeças. BISCAIA - Em abril de 98, o senhor estava lotado lá?

. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta- O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, na
riá, eu go$taria... ' ' Furtos e Roubos, não. É... na Delegacia de Furtos e
, ,'0 SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Roubo?
-'O senhor tem cinco minutos. Nós temos seis depoi- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
mÉmtos ainda., BISCAIA - Na Delegacia de Furtos e Roubos de Veí-

, O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, eu culos, Divisão de Crimes contra o Patrimônio.
seí. Eu vou terminar logo, logo. Só quero fazer uma O SR. GERSON ALVES MACHADO - É... Eu
coisa. passei, eu passei pela... pela Delegacia de Furtos e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Roubos de Veículo três vezes. Eu acho que nessa,
.:. logo, logo, sendo em cinco minutos, tá bom. nesse período, eu acho que tava lá.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Este Gre- ' O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
gório, este Gregório é também responsável por des- BISCAIA - Pois é. A informação que eu tenho é de
mànche de, de automóveis e furto de veículos? que o senhor estava lá. Então, eu quero que o senhor

': O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Ele foi me explique a~~i os .doc~~entos qu.e fo~m encami-
acus'ado dentro de vários inquérito por ser receptador nhados pelo M~nJsténo Publico. Um cldad~o chamado
de veículos furtados e roubados das comarca de Pon- Fernando DaVI Rabelo, no dia 7 de abnl de 98, ele
ta Grossa, aonde ele teve prlsào temporária... teve seu Ford Verona roubado ju~tamente ?om o seu

, telefone celular. Ele compareceu a DelegaCia de Rou-
.O S~. PR~S.I~E~TE (Deputad~ Magno Malta) bos e Furtos e registrou ocorrência. Foi aqui, Fernan-

- Eu queria pedir silenCIO ao pessoal ai fora, por favor. do Davi Rabelo, assinando o investigador Nilton Car-
,- O SR. GERSON ALVES MACHADO - ...prisão neiro, assinou esse registro de ocorrência. E isso foi

temporária decretada p_ela comarca de Ponta Grossa feito, foi feito às 20h do dia 7 de abril de 98.
~ pela comarca de Call1PO largo e, aqui, por Curitiba. ./ O SR. GERSON ALVES MACHADO - Esse...

: O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Bem, eu, O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
de fato, tenho uma den~ncia aqui que bate com aquilo BISCAIA _ Não, o registro está aqui, deixa eu conclu-
que o senhor... ir. Quero que o senhor me explique como é que isso

, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) aconteceu? Algum.
- E"u queria pedir silêncio aqui. O SR. GERSON ALVES MACHADO - O que eu

, ., O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - ...tem, in- posso dizer pra V. Ex!! é o seguinte. Essa época eu
ch,Jsive, intuído isso aqui. Mas o senhor foi bastante tava lá. Essa época esse policial não trabalhava comi-
cohvi~cente na explicação de todos os atos e fatos, e go, ele trabalhava com outro delegado, era de ,outra
eu ,não:teria mais nada a perguntar e me declaro real- equipe, eu fiquei sabendo dessa, desse fato que che-
mente surpreso. Finalmente um policial que sabe di- gou a ser ventilado pela imprensa, a(, a rE?sp~ito·,do

zer alg,uma coisa sobre o que é perguntado, ainda veículo que tinha sido furtado,.que tinha'uJ'D' qelul~r,-

que, qe repente, a pessoa que fez a denúncia, ama- dentro, lá, a respeito dUl1la:.. duma Iig'ação.q~~ teria
nhã 9u depois, possa vir a não estar satisfeita comigo, sido feita... , ., . ,-','. I

mas O· delegado me deixou plenamente satisfeito, e O . SR'. '. DEPUTADO· 'ANTONIO.' C~RLÓS'
eu gostaria de dizer desconsidero, a partir de agora, BISCAIA ~ Então J Ósenh~r sabe também, 'Mas isso
e~ta ~enúncia f~ita contra a sua pessoa. Obrigado. aqui é sob 'sua re~pqnSabilid~d~", _ .

." O SR~ GERSON ALVES MACHADO - Eu agra- , Ó SR•. GERSON, ALVES, MACHAD,O '-'Não eu• . ~ . , ~ I , , .

de~d. . não... ~ -
'. ~ OsA. PRESIDENTE (Depu\ado,Magnq Malta) O SR., DEPUTADO ANTONIO CARLOS

- COr)cedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Bis- BISCAIA - Logo de... D~ixa eu.... logo depois do rou-
càia: . . bo, ele foi à delegacia e comunicou e, em seguida, o

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS autor do crime usou o celular e telefonou para a pró-
B.SÇAIA - Dr. Gerson, o senhor era da Delegacia de pria delegacia. Quer dizer, está aqui comprovado do-
Roubos e Furtos? cumentalmente por... a conta Telepar Celular comuni-
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ca isso. Quer dizer, então, é estranho. Quer dizer, al- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
guém vai lá, rouba o veículo, telefone celular e, aí, BISCAIA - Isso a gente sabe, né? Dr. Gerson, o se-
pega o próprio telefone celular e telefona pra delega- nhor é um homem experiente de Polícia. Nós somos...
cia. Quem foi comunicar o fato foi a vítima. Além dis- temos experiência da vida. Quer dizer, o senhor lota-
so, o autor do crime. Eu acabei de roubar um carro. do em uma Delegacia de Polícia, se tem uma equipe
Parece que ele tá se comunicando pra saber qual é o de outro delegado envolvida numa prática criminosa,
destino que tem que dar, que aquele roubo está sen- e o senhor não sabe disso...
do feito sob encomenda por policiais, por alguém lota- O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu não
do nessa própria delegacia, que devia recuperar os tê, eu...
veículos e parece que ela recupera ou desvia em pro- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
veito próprio. Tem alguma explicação pra esse fato? BISCAIA -Isso é uma coisa... Não. É uma coisa que

O SR. GERSON ALVES MACHADO - O que eu não dá pra acreditar.
posso dizer pro senhor é o seguinte: nessa época, O SR. GERSON ALVES MACHADO - O que
tava lá lotado na delegacia não era só eu, o delegado, eu, que eu tê dizendo...
tinha o delegado titular, que era o Dr. Ézio Vicente da O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Silva, tinha o Dr. Iberê Tonholo(?) que era o delegado BISCAIA - Quer-aizer que a responsabilidade é do
adjunto, e tinha um outro delegado, tinha mais dois outro. Isso aqui é uma... Quer dizer, o policial, ele, ele
delegados, a Drª Margarete e mais um outro delega- sabe o que ocorre. A gente conhece policiais, eles até
do, que eu não me lembro do nome agora de momen- dizem muitas vezes: "Não quero me envolver. Eu tra-
to, e tinha vários delegados. E essa equipe que era balho numa delegacia tal, eu dou plantão, não quero
Carneiro, Bimba e Henrique, esses policiais não tra- me envolver, mas tem o grupo lá, a turma faz isso, faz
balhavam comigo, eles trabalhavam com o Dr. Si- aquilo". Ou, então, outros resolvem enfrentar. Isso é
meão. De forma que quem fez, a quem coube a inves- um grave problema na Polícia. É alguns policiais que,
tigação desses fatos foi ao Dr. Simeão e a essa equi- às vezes, não são diretamente envolvidos, mas, por
pe que pode dar as resposta a respeito desse fato. omissão, acabam sendo coniventes com essas práti-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS cas criminosas.
BISCAIA - A equipe pode dar a resposta, mas o se- O SR. GERSON ALVES MACHADO - Veja
nhor é um policial. Como é que o senhor... bem...

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, o O SR: DEPUTADO ANTONIO CARLOS
que eu... BISC~IA - E que desconhecer inteiramente. O se

nhor Ja conhece.
O SR. D~PUTADO A~TONIO CA~L~S O SR. GERSON ALVES MACHADO _ Então, o,

BISCAIA - :..exphca uma questao como essa. NI.~- o senhor veja bem. Existe uma hierarquia na, na dele-
guém e~tá dizendo, por e~~uanto, que a resp?nsablh- gacia. Tem o delegado titular, o delegado adjunto, o
dad~ seja sua..Mas eu to Indagand~ c~mo e que se delegado operacional. E um, infelizmente _ não devia
explica uma cOisa como. essa: o ladra0 ligar pra Rou- ser, mas é assim -, um não se envolve na investiga-
bos e Furtos, logo depOIS de ter roubado. ção do outro. Se eu tê investigando um caso, o outro

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não é delegado, ele respeita, não se envolve na minha in-
um fato, é um fato estranho e que a autoridade policial vestigação. Cada um faz a sua investigação e presta
a quem cabia, coube a investigação é que acredito conta pro delegado chefe. Então, o Dr. Simeão, ele
que tenha condições melhor de esclarecer esse fato, deve ter prestado conta pro delegado titular.
porque eu não investiguei esse fato, porque essa O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
equipe não trabalhava... Porque, V. EXª, eu gostaria BISCAIA - Tudo bem. Não, não adianta insistir. Quer
de dizer pro senhor o seguinte: a delegacia, por exem- dizer, realmente, a gente conclui novamente, reafirma
pio, hoje, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veícu- aquela nossa convicção que a Polícia, quer dizer, não
los, hoje, ela tem hoje lá o quê? Três delegado. Tem é só no Estado do Paraná, em todo o País, ela tem
três delegado e tem acho que cinco equipe de policia- que ser reformulada inteiramente. Realmente, isso
is. Essas equipe são dividida. No mínimo, um delega- não é possível. Não vou insistir, Sr. Presidente. Muito
do deve estar com três equipe e o outro com dois. obrigado.
Então, um delegado não interfere na investigação do O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
outro. - Eu queria dizer ao Dr. Gerson que, embora nós es-



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor não quer pensar um pouquinho, não?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não, veja
bem, quarenta mil real eu já, é, eu nunca depositei
quarenta mil real, mesmo porque eu nunca tenho, eu
nunca tive uma soma dessa. Eu nunca tive uma soma
dessa. É igual eu tô falando pro senhor, pra V. Exa: só
se agora, de ontem pra hoje, ou recentemente, al
guém com objetivo de me íncriminar foi lá e depositou
quarenta mil reais na minha conta. Agora, nessas
conta que eu tenho do, da Caixa Econômica do Por
tão e do Banestado da Marechal Deodoro, eu nunca

.depositei quarenta mil reais.'

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não, ninguém quebra sigilo de um dia pro outro e
essas coisas não são assim também. O senhor sabe
que não são de um dia pro outro, essas coisas não
acontecem em 24 horas, em 72 horas.

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não,
mas eu assino, se for preciso assinar um documento
para os senhores, eu assino, é, autorizando que seja
quebrado o meu sigilo bancário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não. Eu só lhe fiz uma pergunta. Eu vou dispensar o
senhor com essa ressalva de que nós, entendendo da
necessidade, o senhor será ouvido. novamente aqui
pelos Sub-Relatores, Deputado Eber Silva e Deputa
do Padre Roque, numa necessidade de uma diligên
cia, e mais um membro da CPl, ou em conjuntamente.
Nós esperamos, a população do Paraná espera que
se instale essa CPf na Assembléia Legislativa, pra
ajudar a debelar os problemas do Estado. E quero co
municar que eu tenho apenas uma hora para aguar
dar o Secretário de Segurança, até às 11 h. Se ele não
comparecer, é um cidadão comum, não tem fórum es
pecial, não é juiz, não é Deputado. Em não compare
cendo, eu reiterarei a sua convocação para Brasília.
E, em não atendendo a convocação em Brasília, eu o
farei, a CPI o fará de forma CÇ)ercitiva.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputado Biscaia.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Dentro do que foi colocado por V. Exa.,
considerando que eu fui o primeiro autor do requeri
-menta no sentido do convite, ou da convocação do
Secretário de Segurança e, logo em seguida, o meu
requerimento contou com apoio quase unânime dos

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34677

tamos vivendo um momento atropelado, o tempo é O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não. Eu,
curto, mas eu gostaria de dizer ao senhor que, em ha- é...
vendo necessidade, nós reconvocaremos o senhor,
quem sabe, pra ir até Brasília, existe alguns docu
mentos que ainda precisam ser vistos. E, instalando a
CPllocal, aqui, eu gostaria que a CPI, de posse des
ses documentos que nós vamos enviar, ouvisse o se
nhor aqui. E só quero fazer uma pergunta ao senhor:
o senhor já botou quarenta mil reais na sua conta?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Nunca.
Nunca coloquei quarenta mil real na minha conta. Au
torizo a quebra do meu sigilo, meu sigilo bancário...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não, isso aí não...

O SR. GERSON ALVES MACHADO - ...eu te.,
nno conta na Caixa Econômica do Portão e tenho
conta no Banestado, aonde eu recebo o meu paga
mento e de onde ele é transferido, sacado pela minha
mulher e transferido pra agência do Caixa Econômica
do Portão. E, aliás, já foi feita a quebra do meu sigilo
bancário e nunca foi detectada nenhuma irregularida
de.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor nunca depositou quarenta mil reais na sua
conta?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Nunca
depositei. Só se agora eu tô aqui, alguém foi lá na mi
nha conta e depositou quarenta mil real lá pra me in
criminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Isso foi hoje, não. O senhor nunca depositou qua·
renta mil reais na sua conta?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu, parti
cularmente, nunca depositei quarenta mil real na mi
nha conta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Nunca?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Não. Que
eu tenha conhecimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tem certeza?

O SR. GERSON ALVES MACHADO - Eu tenho
certeza. Eu nunca, é, nessas conta que eu tenho, eu
nunca depositei quarenta mil reais. Aonde é que ia ar
rumar quarenta mil reais pra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não sei. Eu tê só perguntando, eu não sei aonde o
senhor arrumou. Não tô dizendo que, que o dinheiro é
errado, de onde veio, eu tô perguntando se o senho'r
nunca depositou, se na sua conta já entrou de uma
vez quarenta mil reais.
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meus pares nesta Comissão, eu quero também assi- ce para poder pelo menos dizer: "Olha, povo do Para-
nalar que, que essa atitude é uma atitude lamentável, ná, fiquem tranqüilos, vocês não estão órfãos nem
porque, num momento em que todo o trabalho foi de- sozinhos, o Governo vai tomar providência". E nós es-
senvolvido e que algumas acusações permaneceram tamos atônitos. Então nós temos até 11 horas, e eu
no ar, quer dizer, algumas concretamente envolven- não vou aguardar mais...
do, por exemplo, o Delegado Ricardo Noronha, o de- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
legado, o outro delegado que também era figura de ordem, Sr. Presidente.
destaque, Mário Ramos, e diversas pessoas da cúpu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
la da Polícia Civil e diversas denúncias aqui nas nos- - Darei a questão de ordem até 11 horas, quando te-
sas mãos que alcançam o próprio Secretário de Se- mos outros depoimentos. Quero dispensar o Delega-
gurança. E que ele não tenha concordado em vir aqui, do Gerson. Pode ser? Muito obrigado ao senhor.
aindt que fosse no prazo regimental de 20 minutos, O SR. GERSON ALVES MACHADO - Obriga-
apresentar uma justificativa, uma defesa, uma con- do, e eu fico à disposição de V. Exas. se necessário for
testação, uma explicação à sociedade paranaense a fazer outro esclarecimento.
-respeito desses fatos, dizendo: "Não, eu nomeei por A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dá
tal razão. Eu desconhecia que o Delegado Ricardo o nome, para poder ir já chamando. Depois eu faço a
Noronha fosse um criminoso, envolvido com tantas questão. Pela ordem, Sr. Presidente. É...
práticas e tal". Mas parece que o Secretário não tem O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
nenhuma explicação para esses fatos lamentáveis. _ Pode fazer a questão de ordem. Obrigado.
Então, nós temos realmente que lamentar que isso A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
venha a ocorrer, venha a se concretizar, caso até as

Estão ainda presentes para depor, e depois eu fazer a
11 horas ele ainda não compareça - e pelo que tudo
. d' - .. h V E questão de ordem... V. Exa.... (Pausa.)
In Ica nao comparecera -, e ai eu ac o que . xa.
estará com todo acordo. Agora, se isso é algum tipo (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
de proteção política que ele pretende é muito pior. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
porque o fato vai ficar aí, e um depoimento em Brasí- - Peço à Segurança rapidamente que faça entrar o Sr.
lia, ao contrário do que se imagina, de que isso não Almiro Deni...
teria... Se eu... Na minha avaliação, a repercussão é A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
muito maior. A Rádio TV Câmara é permanente para Schmidt.
todo o País, a Imprensa Nacional dá muito destaque a O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
isso. Então, será prestado depoimento por um Secre- - Não, não é Schmidt, não. Tem mais coisa aqui do
tário de Segurança. Se ele, naquele momento, ainda que o Schmidt.
estiver no cargo, vai prestar um depoimento para que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É. É
todo o País fique conhecendo alguém que se recusou Schmidt. É que se escreve assim.
a prestar depoimento no seu próprio Estado, e isso O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
vai ter repercussão nacional. É isso, Sr. Presidente. - É Schmidt pela metade. Almiro Deni Schmidt pela

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) metade. Você não vai conseguir ler isso. Sua língua
- Eu quero corroborar suas palavras mais uma vez, vai requebrar. Leia.
tão sábias, Dr. Biscaia, Deputado Biscaia, e dizer que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - (Ri-
é extremamente lamentável. Se nós estamos atôni- sos.) Presidente, pela ordem.
tos, acho que mais atônita está a população do Para- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ná, querendo uma explicação. Porque eu quero con- - Questão de ordem, Deputada.
fessar para os senhores, mais uma vez, que o envolvi- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
menta policial do Paraná, esse... eu vi uma coisa em estava na sala ao lado, tentando comer um sanduí-
dimensão menor no Acre, em dimensão menor no che, quando ouvi o pronunciamento de V. Exa. e o
Acre. Lá você via Polícia por Polícia sendo comanda- pronunciamento do Deputado Biscaia. E queria... e aí
da por político, gente detentor de mandato. Aqui, é digo já não como membro desta CPI, mas como De-
gente de escalão acima, dentro da própria Polícia, en- putada, membro do PFL, em meu nome, em nome do
volvidos com tráfico, com crime, com desmanche, Deputado Moroni Torgan, que não está neste mo-
com roubo de carro. E, na verdade, o homem, que três mento entre nós, e em nome do Deputado Robson
dias atrás era o Chefe de Polícia, escafedeu-se, com Tuma que também não está entre nós. Não... em ne-
um mandado de prisão. E o Secretário não compare- nhum momento qualquer um de nós, ou mesmo do



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Condenado.

(Não identificado) - Não, não tem condições
de (ininteligível). Fazer na condição de pessoa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Condição de indiciado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está bom.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
(Intervenção inaudível.)
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nosso partido, sofreu qualquer tipo de insinuação no O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
sentido de propiciar ao Sr. Secretário da Justiça de - Está acompanhado do seu advogado?
Segurança do Estado do Paraná proteção política, O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não estou,
mesmo porque isso não seria cogitado, à medida que não.
acho que os três Deputados do PFL nesta Comissão O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
já mais do que provaram a sua coerência quando pe- - Não?
diram oficialmente ao PFL a cassação de Hildebran- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não.
do Pascoal. Mais do ~ue isso, ~edira~ a cassaç~o de O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
José Aleksandro. Mais do que ISS?, fOi Relatora, Junto _ Gostaria ue nomeasse advogado ad hoc para
com o Deputado Wanderley Martins do PDT, na cas- A? q
sação de Hildebrando Pascoal, a Deputada Laura voce. _. A '" , .
Carneiro, o que prova a nossa total independência, a (Intervençoes slmultaneas Inlnteltglvels.) _ .
nossa independência política nessa matéria. É... nós ~ SR. BRAZ VAZ DE_MOURA - É que nao fOI
achamos que o Sr. Secretário foi convidado a prestar comunicado o advogado, nao.
auxílio a esta Comissão, esperamos que ele chegue, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
que ele venha. Achamos que não só politicamente, - Oi?
mas por interesse do Estado que nosso partido repre- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não foi comuni·"
senta, por interesse da população que vive nesse cado o advogado.
Estado, é importante a presença do Sr. Secretário, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
convidado a esta Comissão, para que nos ajude, nos - Pois não. Algum advogado se prontificaria a ser no-
auxilie na investigação a que estamos procedendo. meado ad hoc? (Intervenção inaudível.)
Er~ esta, ,Sr. Presidente, a questão de ordem, para O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
delxarAmurto claro que 7m nenhum momento n~nhum - Não, mas advogado tem de se pronunciar. (Risos.)
dos tres Deputados fOI chamado a qualquer tipO de (Intervenção inaudível )
c?nchavo ou acord~ ~olítico que p~ss~bilitasse a não O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Vinda do Sr. Secretario a esta ComISSao. (Pausa.) N- - - - \l A'á' d d d- ao, nao, nao, nao. voce J e a voga o e um.

(lntervençi?es simultâneas ininteJigíveis.) Algum advogado? Doutor... seu nome?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) (Intervenção inaudível.)

- Eu gostaria de reiterar, Deputada Laura, dizendo O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
que a posição da Mesa é um~ posição decidida com o _ Seu OAB?
Sr. Relator, Deputa~o_Moronl Torgan, e com todos os (Intervenção inaudível.)
membros, uma declsao orquestrada que nós, a esta
altura, tomaríamos, e a decisão tomada seria publica- , O ~R. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
da a esta altura, porque essa convocação foi expedi- - ClaudiO...
da faz muito tempo, há algumas horas, e já era tempo ~ ~~A. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Da-
de a gente ter ouvido o Secretário. (Pausa prolonga- ledonr JUnior.
da.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

, (Intervenções simultâneas inintelígíveís.) - Daledoni Júnior.
-O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

- Feito?'Hum. É indiciado? Está preso? É condena- OAB...
do? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Dois, sete, três, quatro, sete.
(Intervenções simultâneas ininteligfveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- O senhor pode sentar aqui, doutor, do lado dele.
Não precisa, senta ali. O senhor tem a palavra para
usar o tempo conforme achar que deva usar. Colo
que.., O senhor gostaria de conversar com o advoga
do primeiro? Quer conversar com ele um pouco?
Quer? Há um escritório, ali. (Risos.) Dispense a Vera,
por favor. Pode dispensar.

(Intervenções simultâneas ínintelígíveis.)
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(Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Enquanto o Deputado Wanderley está conversando
com o Sr. Almiro, peço à Segurança que faça entrar
Ali Salum. Ali Salum e Braz Vaz de Moura. (Pausa pro
longada.)

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -Indi

ciado não precisa de compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Tira a algema.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tira.
Vai perguntando se tem advogado aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Hum?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vai
perguntando aí se tem advogado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O advogado dele está presente?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Tudo bem. Quer conversar com ele, doutor?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já

conversou?

O SR. NATANIEL RICCHI - (Intervenção inau
dível.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, o senhor quer conversar com ele? Diz os direi
tos dele.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Hã?
Não. Aquele lá? Pode, é outro caso.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Quem? O Ali? O Ali é que não pode.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não, pode deixar aí. É outro caso. (Pausa.)
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só

faltam esses dois, graças a Deus. Só falta Ali Salum...
(Pausa.)

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Eu quero solicitar à Segurança que leve o Sr. Almiro
de volta, e até o final nós vamos decidir se vamos ou
vi-lo ou se vamos deixar para uma nova diligência da
CPI para ouvi-lo. O senhor... vou lhe dar a palavra; o
senhor tem o tempo de que prec~ar para fazer suas
colocações ,e em seguida nós passaremos a lista de

inscrição. O senhor pode usar a palavra como quiser,
para argumentar, fazer sua defesa, testemunhar, co
laborar. Quero agradecer ao doutor advogado aí a
gentileza.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, Excelên
cia, não tenho nada que declarar, porque sou... Eu es
tou aqui não sei por quê. Eu sou inocente. A gente foi
preso quarta-feira passada, não é? E eu... como sou
motorista de caminhão, eu vim de carona da minha ci
dade, de Ponta Porã até Castro para pegar um cami
nhão em Ponta Grossa. Aí, chegando em Castro, eu
fui para a rodovia ali em frente ao aeroporto, ali. Aí, fi
quei esperando carona lá; não vinha carona, e eu fui
tomar uma água no aeroporto. Aí, tinha um senhor lá,
parado com o carro, e eu perguntei para ele onde teria
uma torneira para tomar uma água. Aí, nesse momen
to em que eu estava perguntan~o para ele, chega um
avião e nesse momento...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Você pode olhar aqui para a g~nte?

O SR. BRAZ VAZ DE MqURA - Posso.

A SRA. DEPUTADA L~URA CARNEIRO 
Obrigada.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - E nesse mo
mento chega a Polrcia Federal e prende todo o mun
do. E eu... o que eu poderia fazer? Correr? Não tinha
jeito. Se eu corresse eles me matavam. Então, eu fi
quei parado. Aí, eles me prenderam' e eu estou aqui.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas... O senhor quer continuar?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu acho que o
que eu tenho para falar é só isso. Eu não tenho outra...
outra coisa para falar, Excelência. "

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está bem. Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor foi pegar uma carona, a Polícia Federal che
gou e prendeu vocês só por isso? Só porque causa de
uma carona?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu estava na
frente do aeroporto. Aí me deu... Eu estava para pegar
uma carona para ir para Ponta Grossa, pegar um ca
minhão lá.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
essa prisão se deu por quê? Não foi porque tinha 85
quilos de cocaína nesse caminhão?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, não foi no
caminhão, não. Foi no avião.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi
onde? Ah! No avião.
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O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu fui ao aero- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim,
porto para tomar uma água lá. E, nesse momento, mas só tinha duas pessoas: o senhor e Ali Salum?
chega a Polícia Federal e prende a gente. E eu estava O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - É, porque eu
perto do avião, e ele me prendeu junto. estava perguntando para ele onde teria uma torneira

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas para ir beber uma água, não é, senhora? Excelência?
o senhor estava perto do avião? O senhor foi beber A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim,
água perto do avião? mas estava o senhor, Ali Salum e mais uma terceira

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Chegou... Eu pessoa? Ou só tinha vocês dois?
estava perto do carro que estava... Eu estava pergun- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, não. Daí
tando para ele onde teria uma torneira para ir tomar que chegou o avião.
uma água, e nesse momento... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aí

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas chegou o avião com uma terceira pessoa?
perto do avião? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Com uma ter-

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, nesse ceira pessoa, e chegou a Polícia Federal junto.
momento chega o avião. E, nesse momento, chega a A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Federal junto. Essa terceira pessoa que chegou por acaso era um

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi boliviano?
tudo uma coincidência. Você estava procurando tor- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora.
neira... Eu conheci ele já aí, na Federal, já.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É?
- Mas o avião aportou no posto? Aí, chegou a Federal e levou todo o mundo?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, no aero- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Levou todo o
porto. mundo, sim, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - N.o A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
aeroporto. senhor trabalha em quê?

O SR. PR~SIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sou motorista.
- Sim, mas a poncia chegou na pista. O senhor estava A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mo-
na pista? torista de...?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu estava no O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Caminhão.
hangar procurando onde teria uma torneira para be- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ca-
ber uma água. minhão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora.
hangar? Você estava dentro do hangar? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não. senhor mora onde?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Ponta Porão

aí? Você estava perto de alguém? Você estava... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Estava perto Ponta Porão

do rapaz que está... do Ali Salum. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Mato Grosso
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De do Sul.

quem? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Do Ali Salum. Mato Grosso do Sul.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora.

Ali Salum. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora. Uma região que... vou pegar meu caderninho. Talvez
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah! seja uma das... infelizmente, uma das áreas onde .

Melhorou. Quem mais que estava? Estava o senhor, Até recebi uma crítica outro dia, na televisão de um ..
Ali Salum, e quem mais? porque falei de Ponta Porã, nãO contra a população

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Só... só ele. de Ponta Porã, não, mas entenderam assim. Mas é
Porque eu conheci ele agora, não é? Fui saber o uma região muito difícil, onde o narcotráfico tem uma
nome dele agora que a gente está... força muito grande, não é?
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O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não. Eu não tê- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora,
nho conhecimento, senhora, dissoaí., é.,.'grEmeleiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Gra-
Não? neleiro.' ,

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sou trabalha- "Q SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora.
dor; a minha nora... ~A .SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aquele que fecha.
Você trabalha... Não, tudo bem, você faz transporte.... O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - É, o que fecha,
eu acho até que se você estiver envolvido, você deve de madeira.
ser mesmo "mula", mesmo. Na freqüência lá da... na A' SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
seqüência da... . .Não? Mas eu não entendo nada de caminhão, mas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) quem entende aí na platéia está dizendo que cami-
- Na hierarquia. nhão de granel não fecha.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Na ' OSR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, de grane-
hierarquia do crime, você deve ser trabalhador braçal leiro.
mesmo, eu não tenho dúvida disso, não. Mas eles .A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Gra-
usam todos. Agora, eu queria perguntar o seguinte: neleiro .
você faz t~ansporte ~e ~uê? voc; usa... v?cê tra~alha (Intervenção inaudível.)
para alguem, o caminha0 e seu. Como e que é.' O SR. BRAZ VAZ DE MOURA _ É só a lona por

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, não, eu só cima..
trabalho de empregado, senhora. . A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - então 'não é baú; baú é aquele que fecha todo.
Você trabalha para que empresa? . 'O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, baú é de

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Para o Sr. carregar mudança.

Duda. . A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se- perguntei se é um baú.

nhor... , O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não não é
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Dud~. " gr~heié;'ro~ , I

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRq. - Du~ . , A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
dan? 'Aqu~lé que tem só aquele paninho amarelo em cima.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Dud!1~ . '. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA.- Sim, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNE!RO:-:- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

Duda. Hum; hum. E foi a primeira vez que você foi preso,
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, ,senhora. ou... ' ,_
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO, - ·0 SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora.

Quem é o Sr. Duda? 'A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Éum senhor'lá Você alguma vez respondeu algum inquérito, alguma

de Ponta Porã que mexe com transporte, tem dois ca· coisa? -
minhões.; _.. O,SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Só de homicí-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele dia.
só tem dois caminhões? , A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora. de homicídio?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E - ,"fQ SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

ele faz transporte normalmente de que, você sabe? .:. Pouca coisa, não é? (Risos.)
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - É... de tudo que O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Mas eu fui ab-

é coisa, não é? Pega para fazer safra de soja, carre- solvido.
-garcalcário. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É foi absolvido.
baú, o caminhão dele? Como é? 'O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
só de homicídio. - Espere aí. "Já teve algum processo?" "Já, sim, se-

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora. nhora, mas foi de homicídio". "Como é que foi? Conta
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ho- a história." "Não, me desentendi com ele, e aconte-

micídio de quem? ceu". Quando você falou "me desentendi e aconte-

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Como assim, ceu.. :'
de quem? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Hum?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ O SR. PRESIDEN'CE (Deputado Magno Malta)
Quem foi o... o morto? - Foi você que resolveu. Aí ela prosseguiu: "O senhor

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA _ Foi um senhor. foi solto por causa de quê?" "Falta de provas." "Por
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Sim, quê?" Você falou: "Não, porque não fui eu..:' Mas

como? Você disse: "eu me desentendi com ele, e aí
mas conta a história assim, rapidinho, para mim. aconteceu".

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, eu tive um
desentendimento com ele, e aconteceu... O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu tenho que

falar para o senhor o que está escrito no processo, ou
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vo- como está... eu tenho que falar?

cês brigaram? O SR. PRESIDENTE (Deputado-Magno Malta)
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Brigamos. - Como você tem que falar. Ela está te perguntando é
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E aí isso, ué!

aconteceu? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Então? Mas no
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora. processo... no processo está como ela perguntou,
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - não é? Eu pensei que tinha que falar como está no

Você foi absolvido. processo.
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por- - Hum. Então fala como aconteceu.

que foi legítima defesa? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - É... eu não...
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - É, foi legítima não... não tive participação nenhuma nisso aí, só no

defesa, em falta de prova, não é, senhora? processo que está desse jeito, Excelência.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah! O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Você se desentendeu com ele...

- Mas foi você que matou ele? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, não, eu
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor. não me desentendi com ele, no processo é que está

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Fal- desse jeito.
ta de prova. Os dois se desentenderam, ele morreu. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA _ Não, o que está - Como é que foi que ele morreu, então?
no.... O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não sei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Mas O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
foi falta de prova, porque não tinha como provar que -.Jogaram nas suas costas um crime sem você sa-

ele matou. Mas eles se desentenderam, e ele morreu. ber?
Essas coisas dão no Poder Judiciário. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Essa é uma história mal contada danada. Me dá um - Você tinha ido beber água...
pouquinho... Espere aí, espere aí. Está rindo, não é? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - ... numa torneira, aí viu o cara morto...

- História mal contada danada. Olhe para mim. E aí O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não é assim...
você falou assim: "Já teve algum envolvimento? Já foi . O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
preso?" "Não, senhora". - ... disseram que foi você.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, é por- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não é assim,
que... isso aí é outra história, já.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) A SRA. DEPUTADA LAURA CAR~EIRO -
- Não, mas de repente, foi a mesma coisa, tem essas Uma semana só de processo. Bom, eu... eu não tenho
coincidências. nem denúncia ainda. Como o requerimento é do De-

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor. putado Padre Roque...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS -

- Não? Não foi denunciado ainda?
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) foi denunciado ainda. Como o requerimento do Depu-

- Então só foi esse, o senhor só tem esse processo? tado Padre Roque...
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS -
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ~eputado, pela ordem. Ele não foi nem denunciado

- Foi absolvido. ainda?
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Fui absolvido. (Intervenção inaudíve/.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ~ SR:.D~~~TADO W~NDERLEY ~AR~I~S -:-
_ Sim. E agora você entrou nessa outra enrolada Dez dias, nao ,e. E de dez dias o prazo do Inquento, e
agora. ' isso mesmo. E, dez dias, depois é relatado, e vai ao

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. Ministério Público. ,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) .A SRA. DEPUTADA .LAURA CA.~NE~RO - E....

-'O que você acha dessas coincidências na sua vida, Presidente, como o requenme~to de Oitiva e do Depu-
assim? É sangue doce, é o quê? ta~o Padre Roque, V. Exa. podIa passar a ele para ter-

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Muito azar, não minar...
é Excelência? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Passo a palavra ao eminente Deputado paranaense
_ É, não é? Padre Roque.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Pre- O SR: D~PUTADO ~ADRE ROQUE - ObrigadAo
sidente, só tenho mais uma pergunta. pela deferencla, Sr. PresIdente. Meu/ c,aro yaz, voce,

O SR PRESIDENTE (O d M M I) de fat?, falo~ u~a palavra certa agor~: e mUito azar na_·0 eputa o agno a ta sua vIda, nao e?
- Nao, continue. O SR BRAZ VAZ DE MOU A .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ . R - SIm, sen~or.
Não, é só mais uma, mesmo. Braz, me explique uma O SR. DEPUTADO PA~~~ RO,QUE - Yoc~ tem
coisa: você já prestou... já foi interrogado? azar de ser culpado do h?mICldlo. que alguem jog?U

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA _ Co '? nas s~a~ costas, um ca~aver, ,maiS ou men?s assim
mo assim. que fOI ditO, quase na bnncadelra; agora voce vem do

. A S~~: D~PU!~DA LAURA CA~NEIRO - Em Mato Grosso, de Ponta Porã, para pegar um cami-
juízo. Voce ja fOI ao JUIZ e prestou depOimento? nhão aí em Ponta Grossa, o que não é nada extraordi-

<?SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Já, essa vez nário, seria perfeitamente compreensível, mas acon-
que fUi julgado. tece um azar danado seu. Em vez de você vir a Ponta

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Grossa, você vem a Castro. Por que você não veio di-
Não, não, não, já dessa prisão nova, agora. reto de Ponta Porã a Castro, quer dizer, de Ponta Porã

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, só na de- até Ponta Grossa, e vai a Castro? Por quê?
legacia federal. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Porque o cami-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, nhão, Sr. Deputado, ele vinha até Castro, só.
você já prestou depoimento parante o delegado fede- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas ele
ral. passa por Ponta Grossa?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhora. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Ele veio até
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E Castro, de Castro que eu ia para Ponta Grossa. Eu

houve algum pedido de relaxamento, habeas cor- não conheço a região, eu não conheço o Paraná.
pus? O advogado está informando que não. Foi muito O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, o se-
recente... nhor não conhece o Paraná?

(Intervenção inaudíve/.) O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor.



O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Porque ele ia fi
car em Castro.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sim,
mas... tudo bem, mas de qualquer maneira ele veio...
O senhor veio por onde, o senhor veio por Piraí do
Sul?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu não conhe
ço... eu não conheço o Paraná; não adianta o senhor
falar nome de cidade que eu não conheço.
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E. .. e ele O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, o se-
deixou o senhor onde, lá em Castro? nhor não conhece. Tudo bem. Mas tem alguma coisa

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Em frente ao que está ínteressante, porque...
aeroporto. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E o cami- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - ... para o
nhão, por azar seu, mais uma vez, ele ia exatamente senhor chegar ao aeroporto de Castro, que fica lá...
até o aeroporto? fica lá, a dez quilômetros longe da rodovia, o senhor

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, não, ele não me convence muito.
fez questão de me deixar na rodovia para eu ir pegar O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor, a
carona... rodovia fica ao lado do aeroporto.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sim, mas O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, sim. a
o aeroporto não fica próximo da rodovia. rodoviazinha pequena. claro! Aquela que vai até o ae-

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Fica, sim, se- roporto tem, mas a rodovia principal não fica próximo
nhor. ao aeroporto.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Tem, sim, uma
pára. rodovia, ali, senhor.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Fica. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Só se
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tem algu- esse aeroporto aqui é um negócio clandestino. Então.

ma coisa que não está batendo direitinho. não é o aeroporto de Castro <llue eu conheço.
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Fica perto do O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor.

aeroporto. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quer di- pegou um azar, meu caro, viu?

zer... Tem algumas coisas que não são exatamente O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim senhor.
azar. não é? Mas muito be~: O senhor c;hega lá... a O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE ~ O senhor
que horas o senhor chegou a em Castro. • deu agora mais um azar, porque eu sou daquela re-

. O SR. BR~Z VA..Z DE MOURA - Em torno ai de gião, moro lá, conheço esse troço bastante bem, ain-
cinco horas da manha. da que nunca tenha estado diretamente... saído do

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Cinco ho- aeroporto de Castro, mas eu sei bem direitinho onde
ras da manhã. . fica, já estive vizinhando com o aeroporto - a não ser

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. que seja um outro aeroporto, que exatamente pode...
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não tí- Aliás, então, eu vou ter que ver se tem um aeroporto.

nham parado nU,fTl posto anterior para tomar um café, mas nos documentos da polícia não consta; consta
tomar um lanche? de fato o aeroporto de Castro. Então, a coisa não está

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor. muito clara na sua explicação.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Veio dire- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, eu não

ito lá. e ele deixou o senhor lá? conheço ali.
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE-Siln, mas
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas se vou explicar. meu caro. O senhor deixa a rodovia prin-

ele veio pela rodovia, por que ele não deixou o senhor cipal, entra numa rodovia secundária, anda aproxima-
diretamente na rodovia, deixou o senhor no aeropor- da... sei lá se dá dez quilômetros; pode dar mais, pode
to? dar menos, eu não estou assim tão... Claro, o senhor

anda mais uns tantos quilômetros e chega próximo ao
aeroporto. Lá não tem nada! No Aeroporto de Castro
não tem nada. Que ele foi... que... que mercadoria ele
trouxe lá do Mato Grosso?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Quem, senhor?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Aquele

seu caminhoneiro.
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Ele veio... ele

veio trazer mercadoria de...



O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - O endereço
está com ele.
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Que mer- para mim não é um criminoso, está entendendo, meu
cadoria ele trouxe? caro Braz?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não sei, se- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - O senhor está
nhor, eu não perguntei para ele. colocando na minha boca para mim falar que eu sou

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não per- um criminoso.
guntou? Ele veio... o senhor veio com ele de Ponta O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, não,
Porã até Castro. não, não! Não quero que o senhor fale, eu quero que o

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Mas eu não senhor me explique algumas coisas, porque temos
sou obrigado a perguntar para ele, não é, senhor? um problema, meu Braz...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ De- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - O senhor está
fazendo eu entrar em contradição para eu falar algu-

putado... Deputado... . hma cOIsa para o sen oro
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, não, O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, não,

tudo bem; eu perguntei: o senhor veio no mesmo ca- não, não, não. Eu quero que o senhor me explique al-
minhão, com o mesmo motorista, lá de Ponta Porã até gumas coisas. Tudo bem. É... se o senhor... Quero só
Castro. lhe fazer uma pergunta; quer dizer, vou ver até onde

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. que o senhor vai me responder. Mas, de qualquer ma-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De- neira...

putado... O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Mas eu não
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E não vou responder mais ao senhor.

conversou... sim, tenha a bondade. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei- - Não, não, não, não, não.

xe eu... eu gostaria de lembrar a V. Exa., até porque O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Pode?
eu mesma parei de fazer depoimento, que a fase pro- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
cessual em que se encontra... - Não, o senhor não pode. O senhor pode dizer: olhe,

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, eu eu prefiro não falar, falo em juízo, mas se calar o se-
sei disso, Deputada. nhor não pode. Está bem?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.
Não... está bom, Padre. Então, eu só estou preocupa- Sim, senhor.
da em que ele seja avisado de que tem o direito de O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
mentir, se quiser; ficar calado, se quiser... iria... o senhor iria comprar uma caminhão onde, lá

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu vou ficar ca- em Ponta Grossa?
lado. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu não tenho

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por- dinheiro para comprar caminhão.
que esse é um direito dele. (Risos no plenário.) O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas o se-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo nhor ia pegar um caminhão lá em Ponta Grossa, se~

b gundo o seu depoimento na Polícia.em.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Mas O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - O meu advoga-

Padre, eu não quero é que depois a OAB... do sabe onde eu ia pegar.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Eu que- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, eu

ria... Não, eu não estou fazendo nenhuma pergunta quero que o senhor... porque o seu advogado não es-
tava junto com o senhor, ou estava?incriminatória a ele, eu quero apenas explicações. Eu

não estou... não estou incriminando o senhor de O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, mas ele
nada. Se o senhor me convence - olhe, veja bem, sabe onde eu ia pegar.
meu caro Braz, eu acho que todo esse povo aqui é O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
testemunha de que eu já fiz ao menos duas interven- bem. Mas como é que o senhor ia pegar? O senhor ti-
ções assim, razoáveis, nesta CPI, em que eu aceitei a nha endereço de pegar o caminhão lá em Ponta Gros-
explicação dos denunciados, e de uma forma, acho sa?
eu, cavalheiresca, e quero ser cavalheiro com o se
nhor, assim como fui com todos, porque o senhor



O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Olacyr de
Moraes?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Trabalhei dez
anos lá.
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O SR. D~PUTADO PADRE ROQUE - Mas o se- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não sei, se-
nhor tinha... ele tinha o endereço antes ou depois que nhor.
o senhor conseguiu ele de advogado? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Nunca

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Senhor? ouviu falar de droga?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Nunca, senhor.

tinha... estava de posse do endereço quando o se- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Nunca
nhor ia a Ponta Grossa? ouviu falar tie que existe droga que é de fumar, de

). O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, eu estava cheirar, de injetar na veia?
com o telefone... O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
- Por favor, por favor, eu gostaria que fizessem silên- não sabe... Qual é sua profissão?
cio. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Motorista.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu estava com O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Motoris-
o telefone do advogado, só. ta. O senhor nasceu aonde?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, o se- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Em Mato Gros-
nhor estava com o telefone do seu advogado? so do Sul, AntÔ_nio_João.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Em Antô-
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Desse nio João?

seu advogado que está aqui sentado? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E... e
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, então sempre trabalhou de motorista? O senhor não teve

o senhor já veio para cá com o telefone do... então, o outra profissão?
senhor veio a pedido do advogado? O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, eu come-

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor. cei a trabalhar de motorista quando tinha... eu tirei mi-
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É, está nha carteira de motorista.

uma coisa bastante complicada. Não... eu não... não O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quando,
vou fazer nenhuma... nenhum juízo, mas de qualquer em que ano? Que idade o senhor tinha então?
maneira, meu caro Braz... O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Tinha uns... 25

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) anos.
- Padre Roque, posso fazer uma sugestão? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Vinte e

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Pode. cinco anos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.

- Deixe o inquérito dele que eu... ele... nós vamos ter Nesse restante trabalhei na roça.
o depoimento dele na Polícia Federal, e quando o De- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Antes tra-
putado Eber Silva voltar em diligência, mais o senhor, balhava na roça?
do Estado, e mais um Deputado, para ouvir duas ou O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.
três testemunhas que ficarão, então vocês o ouvirão O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E traba-
já com isso concluído na Polícia Federal, porque vai Ihava para que firma?
facilitar. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Trabalhei na

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Obrigado, Itamaraty, trabalhei na... na Savana, trabalhei em mui-
Excelência. tas firmas, senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas eu OSR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Na Itama-
queria, de qualquer forma, perguntar ao senhor: o se- raty do... do...
nhor sabe que lá em Ponta Porã também tem um bo- O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Olacyr de Mo-
cado qe narcotráfico? raes.

o O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não sei, se
nhor.

-O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não tem
a mínima idéia?
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E eu pos- ma, eu quero que o senhor seja absolvido. Só que eu
so ir lá conferir isso? quero que o senhor me explique ou que explique ao

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Pode. Pode ir lá Ministério Público, ao Judiciário, à Polícia, algumas
na... Do sul e da norte, se o senhor quiser. coisas que não estão absolutamente conferindo com

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor a realidade, naquele pouco que o senhor respondeu,
tem carteira de trabalho assinada? porque, na verdade, eu queria saber de onde que o

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Tenho sim se- senhor compraria o caminhão em Ponta Grossa; se o
nhor. 'senhornão conhece a estrada de Ponta Grossa...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Está com O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu não tenho
o senhor? dinheiro para comprar caminhão, senhor.

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não senhor. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, não,
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE"': Está com mas? senhor ia bu~~ar u~ cami~hão, segundo o seu

quem? depoimento na PoliCia. Sim ou nao?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA _ Está em Ponta . O~R. BRAZ VA~ D~ M~U~A - Eu ia buscar o
Porão caminha0, mas o Caminha0 nao e meu.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Sim, _ O SR. DEP~T~DO PADRE ~OQUE - Eu sei...
mas.... espere aí, mas... quando trabalhava com ~ao, tudo bem; at~ al_o senhor esta correto. O senhor
Olacyr de Moraes... Ia buscar um Caminha0 para quem?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA _ Trabalhava na O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu já disse
fazenda, não é? Puxando soja. para o senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Mas e ~ SR. DEPUTAD.O ~ADRE R~QUE - Não, para
da... da roça para o celeiro? quem la buscar o Caminha0?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Da roça para o O S..R. BRAZ VAZ DE MOURA - Para o Guto,
armazém. meu patrao.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Para o ar- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sim, mas
mazém? quem é o seu patrão?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA _ Sim, senhor. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - É o Guto.
Trabalhei no calcário em Tangará também, dele, lá no O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É o
norte. Guto?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.
já viu cocaína alguma vez na vida? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E o Guto

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor. faz o quê?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quando o O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Duda. Duda.

senhor... o senhor é que ajudou a descarregar o avião O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E o Guto
lá? faz o quê?

O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Não, senhor. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não sa- - Duda, Padre. Duda.

bia o que estavam descarregando, não? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah,
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu não descar- Duda.

reguei. O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não aju- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É difícil a

dou a descarregar nada? gente entender ele. E falam do meu... Mas tudo bem.
O SR. BRAZ VAZ DE MOURA - Eu não. Então, eu quero dizer o seguinte... eu quero dizer...
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Bom, eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

quero dizer o seguinte... eu quero dizer o seguinte: - Silêncio, por favor. Padre Roque, o senhor tem dois
acho que o depoente tem um bocado de histórias não minutos. Silêncio!
claras. É muita casualidade. Eu não vou condenar o O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu já vou
senhor de jeito nenhum; eu estou torcendo para o se- terminar. Eu gostaria que V. Exa. sempre fosse assim,
nhor, rezando para que, se o senhor for um cidadão tão prestimoso com todos nós Deputados, dando-nos
humiIde e simples, e até se for vítima, se tiver sido víti- o tempo exato que cada um merece.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) que... Nós sabemos que descem aviões naquela re-
- Obrigado. gião, aquele... aquele aeroporto estava sendo visado

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu queria desde o ano passado, e aconteceu exatamente antes
terminar dizendo o seguinte: vou torcer para o senhor, de a CPI vir para cá. Não estavam previstos esses
mas eu quero voltar a ouvi-lo exatamente dentro da três depoimentos. Eles entraram apenas na semana
CPI do Narcotráfico. E o senhor já fica reconvocado, passada, a pedido e solicitação de muitas pessoas
quando a CPI voltar, inteira ou por meio de uma Sub- que me pediram. Agora vocês têm a chance de, de re-
comissão, ao Paraná. Isso eu quero que fique consta- pente, explicar de onde vem, como vem a droga para
do, porque o tráfico de drogas naquela região dos a região dos Campos Gerais e também da grande Cu-
campos gerais, mais os aviões que vêm lá, deve ser ritiba. Então, eu peço, Sr. Presidente, que se suspen-
profundamente investigado. Eu devolvo a palavra ao da o depoimento dele, e inclusive - se for possível fa-
Sr. Presidente. zer isso; não sei os procedimentos legais, não é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) bem... e~a~amente o ":,eu fo~e,. e aí... por.i~so esta-
_ Deputado Antonio Carlos Biscaia. mos aqUi diante do eminente Jurrsta e, eu diria, quase

O SR DEPUTADO ANTONIO CARLOS magistrado, Promotor Público de renome - fosse in-
BISCAIA - S·r. Presidente, nós... Tem que ter cuidado ?Iusi~e con~iderado anul~do o depoimento dele, _se
com certas questões, porque a informação que che- ISSO e posslvel_de se.r fe~to. na CPI. Agora, s~ .nao,
gou ao meu conhecimento... Eu estava ali tratando de acho que e~e nao se. incriminOU, e amém, esta .tudo
outro assunto com o Ministério Público, de outras dili- OK, e .os ~OIS outros ficam suspensos, se o Preslden-
gências que estão sendo requeridas neste momento, te assim Julgar oportuno.
quando fui informado de que... Realmente, trata-se de C? SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malt~)
alguém que foi preso em flagrante, quer dizer, sob a - Registro a presença do Deputado Federal, Dr. Rosl'
acusação de prática relacionada com o tráfico de dro- nha, conosco aqui.
ga, ainda não denunciado, e que está à disposição do O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Juízo Federal. E, nessa condição, ele é um indiciado, BISCAIA - Houve uma... Não é exatamente... Eu
que ele... essa condição de indiciado tem que estar acho que é uma outra fase. Quer dizer, acho que aí,
muito clara, ele ser advertido disso, porque ele pode no retorno da...
deixar de prestar qualquer depoimento. Ele não está O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
obrigado a se auto-incriminar. Essa é uma garantia - Deputado...
que, como indiciado, ele tem. Quer dizer, ele não está O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
aqui na condição de testemunha. Essas coisas têm BISCAIA - ...no retorno de V. Exa., Deputado Eber
que ficar muito claras, para que o trabalho da CPI per- Silva, e de outros Deputados ao Paraná, já da Subco-
~aneç~ dentro desta linha e":, que nós.tem?~ condu- missão, para um complemento de diligências... por-
zldo ate este momento. DepoIs, quer dizer, Ja no... no que aí, se a situação dele e do outro já estiverem
decorrer do processo... Inclusive, ele pode até deixar, numa fase avançada, aí, que depois que ele tenha,
eventualmente, de ser denunciado pelo Ministério PÚ- com as suas garantias constitucionais, prestado de-
blico. Então, eu acho que é uma fase muito antece- poimento em juízo, é que a CPI poderia ouvi-los, bus-
dente para que ele venha aqui.. Essa a observação cando... buscando não exatamente essa incriminação
que eu coloco a V. Exa., meu eminente Deputado Pa- que ele está respondendo já, judicialmente, mas o
dre Roque. possível aprofundamento das investigações.

O SR~ DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu peço O SR. PRESIDENTE ~Deputado Magno Malta)
uma questao de ordem. - Eu quero... só para conhe9imento do Deputado Bis-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) caia, que não estava aqui, este Presidente já havia
- Questão de ordem, Padre Roque. orientado no sentido de que esse moço, em havendo

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu então necessidade, fosse ouvido numa diligência da CPI,
vou também solicitar a esta Comissão que suspenda caso essa diligência tenha necessidade de vir aqui,
os próximos dois depoimentos, porque estão os dois ou que, instalando a CPI aqui na Assembléia Legisla-
na mesma situação dele, porque longe de mim, ho- tiva, que eles sejam ouvidos aqui, a partir dos depoi-
nestamente, querer cometer uma injustiça ou incrimi- mentos tomados na Polícia Federal, ele e os outros. É
nar qualquer um. Na verdade, eu achei a coisa muito o entendimento desta Presidência e já havia feito
séria, muito grave; é uma quantia notável de cocaína, essa orientação. Registro a presença do Dr. Roberto
e ela foi apreendida, e não é a primeira vez que isso... Massaro, Juiz da Vara de Execuções Penais. É um



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO ...
Qual é a tua profissão?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Motorista.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mo
torista de...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Motorista de
carro, de caminhão. Trabalhei com caminhão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
sim. Por que você tá preso?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Por uma
abordagem policial.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
que você tava fazendo?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Estava traba
lhando na delegacia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Tava trabalhando na delegacia?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Tava, sim, se·
nhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
o que você tava fazendo na delegacia, se você não
era policial?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Tava traba·
Ihando com o consentimento do... delegado...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como é? Você tava trabalhando com o consentimen
to ...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - ...com o con·
sentimento do delegado.

O SR. ALMIRO DENI SCHMJDT - Não, senho~
ra.
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prazer ter o senhor aqui. Auxiliou esta CPI na Iibera- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já
ção de todos os presos, e sem dúvida alguma foi de passou pra assentada.
muita relevância o seu trabalho e a representação do O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Judiciário aqui conosco. (Pausa.) - Já foi feita a assentada. Então, com a palavra... O

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela senhor tem a palavra, pra poder fazer a consideração
ordem, Sr. Presidente. Tendo em vista o que V. Exa. que achar necessária... Quero saber do pessoal da
decidiu sobre o Sr. Braz, eu sugiro a V. Exa. que tam- imprensa se nós tamos prejudicando vocês aqui?
bém a oitiva de Ali Salum... de Ali Safum seja poster- Obrigado. Pode falar.
gada para a segunda fase dos trabalhos nesta Capi- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sr. Deputado,'
tal, e que imediatamente seja liberado... sejam Iibera- se o senhor puder fazer as perguntas...
dos os presos .para_seguirem o.seu destino - ~ão Iib~- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
rado da cadela, ~ao;,serem liberados ?aqUl,. Pr~sl- _ Tá certo. Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
dente, por.favor, IIbera-los.da Assem~I~la Leglsl~tlva A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
para que sigam o seu destino ao presidia. Recolhidos AI' ê' I" I d' f' I" I ,.
à custódia. Cesata. d ~Iro, voc e po ICla ... quer Izer, OI po ICla ou e am-

a.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Peço à Segurança que faça isso imediatamente. E
está suspensa a sessão.

(A reunião é suspensa.)
(Intervenções simultâneas ininteligfveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Peço à Segurança que rapidamente faça entrar o
Almiro Deni. Nós vamos ouvi-lo rapidamente. (Pau
sa.) Deputado Dr. Rosinha, por favor.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Gente, estamos no meio da sessão! Estamos no meio
da sessão!

(Não identificado) - Nós não tamos em sessão
agora...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cla
ro que estamos. Está aberta! Claro.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu gostaria de saber se tem algum advogado no re
cinto que não está advogando para ninguém que está
arrolado na CPI. Algum advogado que está gentil
mente acompanhando os trabalhos. (Pausa.). Doutor,
eu queria nomear o senhor advogado ad hoc dele. O
senhor me dá seu nome e sua OAB? E o senhor, por
favor, pode se sentar aqui atrás dele.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE' (Deputado Magno Malta)
- A assentada dele tá pronta, né? (Pausa.) Por favor,
por favor, por favor. Por favor, por favor! O senhor quer
falar com ele?

(Não identificado) - Não, acho... (ininteligível)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tá bem. Você pegou a OAB dele, do doutor? O

_ nome dele?



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
'12º Distrito... era Dr. Daniel?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É. Não... é
Dat:"iel, mesmo, né?

. 'A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
Oa!1iel, só?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim, senho
ra. E daL..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
o::. vamos dizer, o administrativo da delegacia.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim, é ele
que manda, após o delegado. Daí, a partir dali. .. daí
ele' reuniu o pessoal e me designou pra uma equipe,
pr~ trabalhar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tra
balhar,com uma equipe de policiais?
~ . O-SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Com uma
equipe de policiais, que seria eu...
,:'.' 'A.-SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Qual era a tua equipe?

, d SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - A equipe: eu,
o Âírton...

, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aír
ton era um policial? O que ele era?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É um policial.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aír

ton...
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT- ...e o Juliano.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ou

trá policial?
. - O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sei.. '
Continua.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Aí, acho
que... eu tirava plantão na delegacia, normalmente,
como policial, com o consentimento da autoridade,
que seria... que seria o delegado, e participei inclusive
de abordagem de... tráfico de droga, participei de uma
abordagem de um desmanche de veículos do (ininte
ligível.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, vámos um de cada vez. Nessa abordagem que
você fez de tráfico de drogas, houve acerto, negócio...

" O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Houve, hou
ve.

, '- -A~RA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Houve?

O SA,; ALMIRO DENI SCHMIDT - Houve.

ra.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Do 12º Distri-
Você era o quê? Informante? :, to. '

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não; senho
ra, eu tava... tava trabalhando na delegacia, né, por
que eu trabalhava... trabalho numa firma, na Co:'
trans(?), estava ...estava trabalhando com o consenti
mento dele, né? Ele conhecia...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tra-
balhando... o que você tava fazendo... ,

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Trabalhan
do...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO,-
Quem era o delegado? ' .

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT-- ... como mo
torista.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como motorista? Ah, sim. Quem era o delega,do?·

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT- O Dr. Fràncis~
co e o Dr. Maurício. . '

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Or.
Francisco de qu~?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Eu' não:::não
recordo o sobrenome.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO~ :Dr.
Francisco... Qual era a delegacia?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - 12º Distritó.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - or.

Maurício. ,
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim, seÍl~o··

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -'Dá·
. ?cimo.... : "

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - 12º Distrito:
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO'

Você, quando trabalhava lá, ouvia falar em t~áfico. de
entorpecentes, em policiais envolvidos, em ,desman
ches de carros?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É... logo que
eu cheguei, você fica meio perdido, né? .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, conta pra gente.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Mas após a
chegada, após a... o pessoal pegar mais confiança,
porque eu já conhecia o superintendente, que era' o
Daniel... ".

A SRA. DEPUTADA LAORA CARNEIRO -Su':
perintendente?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Da'niel.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Da

delegacia... do décimo... . ,
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Do Nato. É
Houve acerto? um traficante de...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Houve. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nato?

Quem é que tava nessa operação? O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Nato. Conhe-
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Estava eu, o cido como Nato. É um traficante de Santa Felicidade.

Aírton, o Dr. Maurício, o Juliano Ricci, que é o outro Nós fomos... já estava, como diz na giria policial, a fita
policial... já tava dada, né? Aí os traficantes.. .fomos abordar na

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - casa deles.
Esse... você sabe... o Maurício... o nome do Sr. Maurí- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
cio é Fowler? Abordar e extorquir.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Flower. O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É, nós fomos
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Flo- em dez.

wer? Como? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Flower. fitalava dada, vocês sabiam que-o dua tava lá esfcla..-=
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Flo- do, abordaram e extorquiram, pegaram um dinheiri-

wer? nho e aí depois largaram...
I

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim. O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não, foi pra
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De delegacia. I

flor, uma flor? Ah, então, não é Flower, de flor, não. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi
FUW... pra delegacia? Quanto tinha de drqga? Quantidade

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - LER. da droga.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - L? O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Se eu não me

FO? É porque pra nós, no Rio, é Ó. FOWL E R. Bom, engano, 500 gramas...
então o Or. Maurício Fowler, o Aírton, você... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - ...0 Daniel... quê? Cocaína?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ." O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não senhora.

que é o superintendente... Maconha e tinha cocaína, tinha 200 ou 300 gramas
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - ." o Juliano... de cocaína.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ... o A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

Ju/iano... (Inínteligível.) quanto é que tiraram dele?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - '" o escrivão O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Ao certo eu
Carlos... não posso dizer...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
escrivão Carlos... quanto é que você levou?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - E, se eu não O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Eu levei uns
me engano, tava o Guilherme, junto com outro rapaz. 50 ou 60 reais.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu-
quando foi, você lembra? anto é que o pessoal levava normalmente? Assim,

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Foi em 97. qual era o rateio?
Agora, a data, assim... O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Levavam

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ bem mais.
Agora? Ah, sim, em 97. Bem novo. E como é que foi A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
essa armação de... esse ganho aí, essa paradinha de Como era o rateio? Para você levar 50, você levou um
tóxico? percentual. Como era o rateio lá?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Essa foi na O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Na verdade,
casa do Nat~; _ ninguém cºmentava QuantoJ~r.aJ-.1=.pmo_era...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Te
Casa do... davam de gorjeta, né?



O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - O superinten
dente Daniel.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
Daniel tava acertando com o Chico?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Aí foi acerta
do com o Chico, pra fazer uma armação pro Zóio en
tregar na casa do Chico mais cocaína. Foi pedido
quatro quilos de cocaína pro Zóio, pra entregar lá, e
ele pagar o que tava devendo. Aí fizeram a armação,
fizeram... levantaram tudo... Na primeira vez ele não
foi, não foi de manhã, não foL.. e nós fizemos... acam
pamos, ficamos dentro da casa do Chico, o pessoal fi-
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O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É, ninguém O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Tava deven-
comentava quanto era, quanto não era. Aí houve a do... isso...
próxima apreensão do mesmo Nato. E o Chico e mais A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
uns outros rapazes, na casa deles, acho que foi pego Uma grana.. pro policial Zóio de Gato.
cocaína. Eles estavam aprontando os papelote de co- O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Isso. Só que
caína. Ai eles foram pra uma delegacia. o policial não sabia que ele estava preso já. Ar nós fi-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E zemos... tipo... o Daniel fez um acerto com ele, pra
essa quantidade, quanto foi, você lembra? prender, só que até o momento... ninguém sabia que

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não me re- ia dar nesse... no Zóio de Gato.
cordo. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Um apar-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas tezinho só. Este Zóio também era chamado de Lagar-
devia ser muito... estavam aprontando os papelotes. to, por acaso?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É, eles tavam O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Isso.
na casa lá, empapelando, pra venda, né? Ai foi feita a O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah!
-dpreensão da cÇ)caína. Inclusive dai eles correram, Então, tá. Sabemos... sei quem é-:-
teve perseguição dos mesmos, fomos pegar eles no A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
meio do mato. Foram pra delegacia, foram autuados Então, continua a história. O Chico... que era o preso,
em flagrante delito... tava devendo

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas a O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É complicada
quantidade que apareceu no flagrante foi a mesma quan- a história.
tidade que tinha em casa ou uma parte foi desviada? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Dei-

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não posso xa eu tentar entender: o Chico, que era o preso... tava
lhe informar. devendo ao Zóio...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Tava deven-
Agora, essa é a única parada que o senhor se lembra do... Não, tava devendo uma parte do dinheiro da co-
ou tem outro nome? caína, que eles estavam destilando na casa. Eles es-

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não, daí a tavam desmanchando, pra empapelar, né?
continuidade dessa é... (ininteligível). Aí conversando, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá.
conveisei... tenho um certo acesso da carceragem Enquanto isso, o Chico foi preso.
quanto eu. E o Francisco, o Chico, deu um~ ~utra fita, O SR. ALMIRO DENI SCHMITD _ Nós prende-
que ele tava devendo uma droga prum poliCiaI. mos ele. Foi pra delegacia. Dali uns dias...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pro
Pera aí. Com o delegado Francisco, é isso? Zóio não saber de nada.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não, é o O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não, não sa-
Francisco... Francisco é o preso. O preso entregou so- bia de nada.

bre o Nato. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Enquanto isso, quem é que tava acertando com o Chi-

Então, o Chico, pra se liberar... co?
O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não, na ver-

dade ele tava devendo uma grande droga prum polici
ai conhecido como... Zóio do Gato.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Zóio de
Gato... não...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
ZÓio?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Zóio

de Gato. O Chico tava devendo...



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
essa coisa mesmo do Francisco passar a droga?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É. Não, na
verdade, o Francisco, esse rapaz ele também é da de
legacia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, eu sei, não tê falando do delegado, não. Esse
Francisco é de onde?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Ele é lá de
Santa Felicidade, é traficante de Santa Felicidade.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah!
tá. Agora me diz uma coisa: que a gente aqui se as
sustou... umas das coisas que assustou a gente foi o
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cou fora. Na segunda vez ele foi e veio à tarde, bem A SRA. I?EPUTA~~,LAURA ~A~NEIRO O
de tardezinha. Veio ele e um outro rapaz, um senhor Zóio e o FranCISco, policiais. Mas nao e o Delegado
conhecido como Chico também. Francisco?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim. O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não, não.,

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Com um Golf A SRA. D,EPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
vermelho. E esse policial Zóio. E eu estava pelo lado segundo FranCISco. ,
de dentro da casa do Francisco, esperando... O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - E o segundo

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Francisco. ,
Esperando, pra fazer... A SRA. DEPUT~DA LAURA C~RNEIRO - Ta.

O SR ALMIRO DENI SCHMITD - De "zóio" E eles vendem a cocalna pro Mauro. ,

I é . f -o O SR. ALMIRO DENI SCHMITD -Isso. Eu vim ane e, n ,pra azer a apreensa . ,
A N IRO saber ISSO...

A SRA. DEPU!ADA LAURA C R E - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
...pra fazer a apreensao. C ?

orno.
O ,S~: ALMIRO DENI SCHMITD -Isso. E os ou- O SR. ALMIRO DENI SCHMITD _ (Ininteligível.)

tros policiais estavam pelo lado de fora. na delegacia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cla-
O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Daí, quando ro, você tava trabalhando lá.

ele chegou, que ele fez a volta, que é uma rua sem sa- O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Tava traba-
ida, o delegado lá de cima viu que se tratava de um Ihando... vim a saber dentro da nossa delegacia. Aí o
policial. Só que não tinha jeito, dele avisa~ mais, já policial Aílton falou... inclusive disse.que não se dava
tava... ele desceu berrando e gritando que tinha dado com o Mauro Canuto, que a droga era dele. E o Chico
lata com lata e que não era pra ninguém atirar, porque falou mesmo que tinha lata... e a droga era do policial...

já tinha já visto. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Polí- Reginaldo, você já ouviu falar no Reginaldo... Ah, já

cia com polícia. esqueci, a essa hora... Reginaldo Moreira.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É. Já tinha O SR. ALMIRO DENI SCHM!TD - Eu já ouvi fa-
visto o policial. O Zóio tava com duas 9 milímetros na lar no Reginaldo...
mão, em cima das pernas. Daí, quando eu pulei do A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
portão, aí quando o delegado berrou, ele falou assim: Não, porque se... o Mauro ia lá na delegacia de vez
"Vou atirar, vou atirar, vou atirar". Achou que era Fede- em quando?
ral, Polícia Federal. Aí como tava o Ca~linhos" o escri- O SR. ALMIRO DENI SCHMITD _ Não, senho-
vão, que era conhecido, todos conheciam. FOI pra de-

f d
ra.

legacia e segundo, não posso lhe a irmar, segun o eu
sei, foi feito um acerto também num...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
acho que esse caso coincide com o que a gente ouviu
ontem, se não tê enganada... um caso assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Humberto contou o caso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
lembro mais quem contou, mais um dia depois... é tão
igualo caso, que deve ser...

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É o que ven
de cocaína pro Mauro Canuto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Que vende
cocaína pro Mauro Canuto. Esse Francisco e o Zóio.
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fato de que alguns depoentes disseram que existia
uma caixinha geral pra todo tipo de crime.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Nas divisio
nais?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que
que é divisionais?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - São os dele
gados que ficam na divisão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
sim. Não, não era só pros divisionais. Pelo que nós en
tendemos, era uma caixinha ampla, de 10% de tudo.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - É. Isso... na
verdade, era repartido entre todos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como é que funciona o esquema?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Segundo...
eu fiquei pouco na delegacia, mas não sei...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
olhe: você ficou pouco, mas já participou, né?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Já, sim, se
nhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
era santo.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Não, não
posso...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, não vai dizer que é santo, porque você não é.
Você não era santo e sabia o que acontecia. Então,
conta...

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Sim, sabia.
Tudo que era feito ficava, passava pro superintenden
te. E o superintendente passava pro delegado, de
tudo...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pros delegados, né? Quem era o titular? Era o Fran
cisco ou o Maurício?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - O titular era o
Dr. Francisco.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ma
urício era outro.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Adjunto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pode continuar, desculpe.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Daí, após...
não sei bem se dali uma semana, ou quinze dias,
eram levados... inclusive quem levava era o Juliano
Ricci.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Juli-
ano...

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - O Ricci.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO Juli
ano Ricci.

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que
era outro agente?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Sim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
essa era a parada do narcotráfico? Não. Essa era a
parada geral dos 1O%?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Você deu dois exemplos, dois casos na área de nar
cotráfico. E como é que funcionava o negócio de des
manche? Era o Juarez...

O SR. ALMIRO DENI SCI1MITD - Sempre teve
um monte de negócio...

A SRA. DEPUTADA LAU~A CARNEIRO - É
verdade que ele, só do Mauro, récebeu por mês 30 li
bras?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Eu não posso
dizer se é verdade, senhora ~

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
o pessoal pagava lá... como é Rue funcionava? Ao
contrário: ele pagava só pro Mauro 30 mil. Na verda
de, quem tinha a caixinha de desmanche,' quer dizer...

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Existe na
Furto de Veículos, né? '

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É?
Como é que funciona?

O SR. ALMIRO DENI SCHMITD - Certo eu não
sei. .. a gente sabe o que eles falam lá.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, você já ouviu falar. lá lá na polícia, é motorista,
sabe de tudo.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Inclusive
houve, na época que dava muito roubo de carro em
Curitiba, houve reunião dentro da própria Delegacia
de Veículos, segundo informações que a gente... a
notícia corre dentro da delegacia mesmo... pelos poli
ciais. Se reuniram com o pessoal do desmanche e
acertaram pra... como tava acontecendo muito roubo,
pra cada desmanche roubar um carro... ser um dia de
cada um.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eles fizeram (ininteligível) É verdade.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Esse riso é de tristeza, não é um riso de alegria, não.
De todos nós, eu acho. É um riso de espanto. Bom,
então, cada dia um ia, vamos dizer, um dos desman
ches ilegais teria direito de...



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
Crovador. Desculpe.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Foi quando
aconteceu o acontecido...da abordagem, que daí ar
rumaram o Crovador, pra me defender...

A ~RA. DEPUTADA LAUBA-CARNEJRO.-
Quem arrumaram?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Quem arru
mou foi o Dr. Maurício, o Daniel. ..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Va
mos dizer, o delegado, o substituto.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O Francisco,
o Daniel...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
ele foi chamado pra te defender...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Foi feito um
acerto, na verdade, lá. Eles foram lá antes de mim,
porque como eu não era policial civil, segundo eles
me falaram, me chamaram inclusive na sala, como eu
não era policial civil, seria muito mais fácil pra mim as
sumir, pra não denegrir a imagem da polícia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Assumir o quê?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O homicídio,
o homicídio.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que
homicídio?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O homicídio
do Rafael Zanella.

(Não identificado) - Mas quem matou Rafael
Zanella?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem matou? Mas como foi que aconteceu isso?
Conta pra mim.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O homicídio
aconteceu numa abordagem policial.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
conta.
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O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Tem o pesso- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
ai que rouba pra eles, né? mas todo mundo aqui sabe... já sabe a platéia sabe

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ... nome, endereço, telefone. Pessoal fez .
de operar. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Na verdade, - Todos conhecem.
quem manda é o Gregório, o Emerson... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...com quem diz...todo mundo sabe. Já percebe aqui.
Quem é que manda? Vamos continuar com o Trovador. Daqui a pouco eu

, O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ O Gregório, o vou voltar pro des~anche, não acabei não. Fala aí do
Emerson. O Gregório tem 26 mandados de prisão e Trovador, que voce falou no ano passado~ ,
ninguém prende ele na cidade. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Nao, e Grova-

A SRA. DEPUTADA,LAURA CARNEIRO - Gre- dor.
gório...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Gregório.

·A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
é um policial?

O SR. ALMIRO 'DENI SCHMIDT - Não. É dono
de desmanche..

. A' SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
um "desmancheiro". Acho que eu vou chamar de
"desmancheiro". Ele tem seis mandados de prisão?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Vinte e seis.

o A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vin
te e seis!? É que eu achei 26 tão grande, que eu fiquei
nos seis. Tem 26 mandados de prisão?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É, segundo
eu soube,· porque no dia que eu fui, que eu fui lá no Dr.
Grovador, ele estava lá, por causa de uma... que ele
não quis pagar o (ininteligível.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Você foi lá no Trovador fazer o qué?"·· -.., •

.' O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Grovador.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não

é .aquele advogado?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É, sim, se
nhora.: ' .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que
que você foi fazer no Trovador?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, o Crova
dor é uma, é uma...

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Deputada, um aparte, só pra eu perguntar como é...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Um
aparte 'pro nobre Deputado Celso Russomanno.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Gregório do quê?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não sei lhe
informar. Conheço por Grego, inclusive. Gregório,

_ Grego, Gregório.



la.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ra
fael Zanella.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Diz

pra mim uma coisa. Você... aquele Juarez...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Juarezinho,
Caboclinho?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ca
boclinho. Também é forte no negócio?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Segundo in
formações, é bem forte, né? É o mais forte.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

ra.
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(Não identificado) - Conta, com detalhes. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - é o Ti~zinho. Já vi que não é, já responderam da pla-

Conta, eu não sou daqui da terra. Eu moro lá no Rio téia. E outro.
de Janeiro. Conta como é que foi a história pra gente. O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
E por que... mas antes de você contar...não conta BISCAIA - Laura, Laura.
agora, não. Deixa eu acabar aqui. Daqui a pouco você A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
conta. Vamos lá. Aí o Crovador foi convidado, pra te Com a palavra...um aparte pro nobre Deputado Anto-
patrocinar nessa causa desse homicídio que você da- nio Biscaia
qui a pouco vai me contar. É isso? O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim. BISCAIA - Só pra esclarecer se o desmanche do
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emerson é um localizado em Santa Felicidade.

Num acerto que foi feito... O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É um que
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Entre os poli- é...na frente do terminal. Tem...existe uma loja de

ciais. peça, né?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
...pelo Delegado Francisco e o Delegado Maurício. BISCAIA - Mas aonde fica?

O SR.-ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim, senho- O SR. A-l-MIRO DENI SCHMIDT--Na frente-do
terminal Santa Felicidade.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - É isso só, porque bate com outras infor
mações aqui. É só pra identificar o desmanche do
Emerson como sendo o de Santa Felicidade.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, só sobre desmanche, pra completar o des
manche e ir pro... lá pro acerto com o Crovador, na
morte do... como é o nome do rapaz?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Rafael Zanel-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Por favor...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
...fica mais difícil pra vocês. Vocês conhecem o caso,
e a gente tá tentando conhecer. Deixa eu tentar conti
nuar o meu raciocínio. E eu já vou voltar pra esse pro
cesso. Mas antes eu quero que você continue. Você
tava dizendo que o Gregório tem 26 mandados de pri
são, que é o grande ladrão...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Segundo eu
soube, né, segundo eu soube da boca do (ininteligí
vel.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,
mas você disse, além do nome do Gregório, você dis
se um outro nome.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O Emerson.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Emerson, era isso que eu queria. Emerson também
era o outro...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - São vários
desmanches em Curitiba. Não tem um ou dois. São
vários.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, mas vamos só pensar nos desmanches...o mais
famoso...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O Kadu, o
Emerson.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Esse Emerson, por acaso, é o Tiozinho?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, não co
nheço. Con~~ço só por Emerso!".

no...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, no des
manche.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No
desmanche ilícito?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -lIíci-

to?

O SR. ALMIRO.DENI-SCHMIDT - Sim. -



ço.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

esses dois eram?
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Agora, então, vamos lá pro nosso caso. Como é que
fói eSsa história do Rafael Zanella? Conta pra mim,
pra gente aqui. "

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É... foi numa
sexta-feita, no dia 2~.

. . A SRA. DEPUTAQA LAURA CARNEIRO - Vin
te e oito de...

. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Vinte e oito
de maio..

. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
maiO'. De que ano?

I " "

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - De 1997.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No
venta e sete.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Era uma sex
ta-feira, eu fui pra casa com uma das viaturas da dele
gacia, que estava... tinha sido batida. Aí, tinha saído
com a viatura e recebi um... recebi um chamado do rá
dio, pra responder na delegacia. Eu respondi o rádio.
Era o policial Aírton, eu conheci pela voz, né?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aír
ton era um da equipe, né?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Era um da
minha equipe, inclusive.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Da
tua equipe? .

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - A qual eu tra
balhava.

• • I

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -Isso.
Você, ele, o Juliano. '

. ! , ~
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.' ·À SRÃ, DEPUTÂDÁ LAURA'CARNEIRO - Cri- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - E O Juliano,
minpsQ?·.Ro~bÇ)?·· . que não tirava plantão. né, o Juliano só tinha o nome

:0 ~R. ALMIRO' DENI SCHMiDT - Sim. de...
'.Á 'SRÁ. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ A.SR~. DEPUT~DA LAURA C~~NEIRO - Só

Usam... E o Paulo Mandelli também? tava lá Inscnto, mas nao trabalhava ali .
. Ó SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Mandelli... O SR. ALMI~O DENI SCHMIDT - Ele trabalha-

va, na verdade, so com o delegado.
A SRA. DE~UTADA LAURA CARNEIRO - O A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele

Saul também era. _ era o homem de confiança do delegado.
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Nao conhe- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É.

ço, esse eu não conheço: A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - qual dos delegados. Do Francisco ou do Maurício?

Não, ele morreu já. Por isso você não conhece. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Do Or. Fran-
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não conhe- cisco.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
Francisco.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Delegado ..
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ti-

tular
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Por favor.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Continua.
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Eu fui chama

do pra lá, pra passar na Rua André de Barros, esqui
na com a... André de Barros com... eu não me recordo
mais agora... com a Marechal...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim.
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Pra pegar,

passar e pegar duas moças e levar até a delegacia.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Você ia pegar duas moças e levar pra delegacia?
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - A mando do

policial Aírton.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Mas, espera aí. Que horas eram?
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Eram umas

sete horas da noite, seis e meia, sete horas. Seis e
meia da noite.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
tá. Você ia levar duas moças o quê, presas ou pra na
morar os policiais?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, segun
do ele passou pelo rádio, era pra mim entrar em con
tato via fônico. Aí eu entrei em contato e ele pediu pra
que fosse feito isso, porque tinha um serviço pra ser
feito.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
essas duas moças entravam onde no serviço?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Como iscas.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá
Iscas? bom. Como... bom, naquela época, podia. Agora, se

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT -Iscas. Vamos Deus quiser, não vai poder. Mas vamos lá, continua.
dizer, tem uma pessoa vendendo droga... O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Quem lhe deu o porte?
Entendi o que é, entendi. Não, é que eu tÔ... vamos, O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Foi a DEAM,
continua. Delegacia de Armas e Munições.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Daí passei O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -
aonde ele mandou, fui pra delegacia e, segundo até A própria delegacia. Não era o delegado com quem
onde eu sabia, era pra mim retornar, podia ir embora. você trabalhava?
Só que daí ele falou o seguinte: que tinha uma ordem O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, senhor.
de serviço, assinada pelo Dr. Maurício, que era pra in- Eu já tinha porte, mas...
vestigar um traf~cante de drogas, que seria com o O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO-

nome de Camarao. . Mas quem arrumou autorização? O delegado fez uma
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim. apresentação pra...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Que o Gui- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não senhor.
Iherme tinha dado o serviço, segundo o Aírton falou. Você vai lá, faz uns cursos e recebe o porte.'

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTA'DA LAURA CARNEIRO - Só
Quem era o Guilherme? Ah, o Guilherme era... pra não perder... pra não perder, assim, meu ráciocí-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O Guilherme nio, que eu já tô cansada. Vamos continuar. Aí você' ia
é um informante da delegacia. pra uma atividade, acabou sendo... tendo uma oreiem

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Um de serviço pra acompanhar...
informante da delegacia. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - ...pra (ininteli-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Ê, é. gível) de serviço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -,
Você já falou nesse Guilherme antes. Vai. Então, se- ...essa equipe... quem era a equipe que na caça do
gundo o... vocês iam fazer... Olha só, deixa eu recapi- Camarão?
tular: você ia... foi buscar duas moças. Quando você O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Fui eu, o Rei-
chegou com as duas moças, que iam servir de isca, naldo...
diss~ram: "Não, espera aí, que te~ ,uma ordem de A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
serVIço, pra prender um trafIcante cte nome Cama- "oce- 'E' pera ; ~s' m . t' h "o - d'

_ li v' ... S ai, ou mmu In o. v' ce... quer Izer,
rao. t t h, es emun a...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - E, como você O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ O Reinaldo...
tá com a viatura...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...0
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Reinaldo... o Reinaldo era um policial?

Como você tá com o carro...
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Com o carro, O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim.

você vai junto pra dar apoio. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - 1;'á.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pra O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - ...0 Aírton~.. .

dar apoio? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim. Aí... Aírton...
A SRA. DEPUTAUA LAURA CARNEIRO - O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - ...0 Jorge.~.

Você andava armado? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Andava, sim, Jorge...
senhora. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - '" o Guilher-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá me e as duas moça.
bom. Tinha porte de arma? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E as

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Tinha, sim, duas moças.
senhora. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas ro, com um Escort, disse, segundo eu soube da boca
as duas moças não eram pra uma outra atividade? deles também, que chegou e pegou o Camarão. Esa-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Era pra esse íram. Aí eles desceram esta rua, desceram essa rua
serviço, elas iam pra... onde nós estávamos...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,ASRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Car-
era pra esse? Elas eram iscas desse... regandó a droga?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Do policial O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, o carro
Airton. Eram conhecida dele, né? Já eram conhecida. desceu junto com...já com o Camarão e mais dois ou

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Mas três...três rapazes. Eles ficaram em cima das meni-
qual era o papel dela? Ela era isca como? Ela ia... nas, e as meninas gritaram pro Aírton que tinham

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Pois, é. Daí co"!prado a droga. Elas ,gritaram da ~asa onde no,s
eles conversaram ali... estavam~s, segundo o Airton falou, gritaram pro Aít-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ ton que tinham compradp a droga.
Conta como é que é a história. A ~RA. D~PUTAb~ LAURA CARNEIRO t-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Es~~ra aI. Elas nao era~ a Isca? Compraram a drog~
. Acertaram... e ai Iam fazer a apreensao, mas enquanto...como não

o GUilherme f~lou como comprar droga, falou pra eles deu tempo de fazer a ap eensão...
que era pra d,zer o nome de uma certa pessoa, que re , -
eu não sei, não posso dizer porque eu não sei. Aí ela O SR. ALMIRO DE~I SCHMIDT - So que...nap
ia até a casa do Camarão, segundo eles falaram, pra deu tempo... ,
comprar droga, e eles faziam a pressão, eles iam A SR~. DEPUTA~A LAURA CARNEIRO +
prender ei~. ...enquanto ISSO, o carro ~esceu ...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Eles O SR. ALMIRO DIENI SCHMIDT - Já desceu
iam fazer apreensão ou iam fazer uma extorsão mes- com ele.
mo? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - J4

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT -Iam prender desceu com o Camarão.IE a droga deve ter descidQ
pra fazer o... pra fazer o acerto. junto com o Camarão. .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO!. Ah! O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, segun-
Agora, melhorou. Eles iam prender pra fazer o acerto. do elas, elas compraram a droga.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ É como na A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
maioria das vezes é feito. , Compraram um pouquinho porque era isca, mas...

A SRA. DEPUTADA LAURÃ 'CARNEIRO _ É O SR. AI;MIRO DENI SCHMIDT - Mas na ver-
como na maioria das vezes é feito. dade, ninguém tinha isca no carro onde, depois...foi

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Na maioria pego; não tinha droga nenhuma.
das vezes, é feito. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Tá bom, tá. Então, a droga sumiu.
bom. Continua. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, não

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Daí eles fo- existia droga. Pelo menos, eu não vi droga.
ram... elas foram a pé. Nós saímos da delegacia, en- A, SRA. _DE.PUTADA LAURA, CAR~EIRO -
costamos numa rua ali na... eu não conheço muito Como e que nao tinha a droga, se a Isca fOI comprar
bem ali o centro da cidade (ininteligível). Eles ficaram drog.a, comprou a droga e a droga sumiu. Mas enfim,
de um lado da rua, eu parei com o carro do outro lado continua.
da rua. Eles conversaram com as meninas ali. O Afr- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Daí, desce-
ton pegou dez ou vinte reais, deu pra elas, e elas fo- ramo As meninas gritaram pro Aírton: "Aborta o
ram em direção à casa do rapaz, que ficava mais lon- Escort, que tá no Escort".lsso é história que eles con-
ge. E o Aírton e o Jorge foram, e o Guilherme ficou no taram. Aí deu... o Escort passou e acabaram dando
Monza, e eu fiquei no carro com o Guilherme e o Rei- um tiro que pegou no rapaz, no rapaz...no Rafael la·
naldo. Chegaram... segundo eu vim a saber depo- nella.
is...chegaram na casa, dizem...aí eles eles compra- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Os
ram a droga. Eu não posso afirmar porque eu não vi. policiais? Quem eram os...
Daí...só que não deu tempo, chegou um rapaz de car- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Atiraram.



los.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Na operação,
o Monza...o Monza do escrivão Carlos e o carro dirigi
do por mim.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Então, eram dois veículos que participa
ram.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Dois veícu-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
escrivão Carlos também participou, né?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, senho
ra, s6 tava o carro dele, porque tava emprestado pro
Reinaldo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá.
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Aí o carro

passou, e o rapaz, infelizmente, aconteceu...foi alve
jado.

(Não identificado) - O rapaz tava passando?
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT 7"' É, eles pas

saram. Como houve aquela gritaria...aquele "griteiro"
todo, aconteceu de alguém dar um disparo, um dispa-
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do ro de arma. Aí chegaram até o veículo. Eu cheguei ao
grupo todo? lado do veículo, inclusive eu gritei pra que eles des-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Na verdade, cessem do veículo. O Guilherme estava na frente do
quem tava na frente".quem atirou, na verdade, que carro. Já veio o Aírton; o Reinaldo ficou parado, com a
confessou depois que deu o tiro foi o Reinaldo que ati- mão na cabeça, dizendo que tinha dado...vou usar o
rou e o Aírton atirou. termo que ele usou...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Os A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
dois confessaram que deram o tiro. Uma "m", por favor.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É, eles atira- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É, sim. Tinha
ramo dado uma "m". Aí o Aírton rapidamente mandou que

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ tirassem os rapazes de dentro do veículo. Tiramos. O
Confessaram onde em juízo? Reinaldo deu a volta, tirou eles de dentro do carro, co-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Não lá no locara~ ...foi colocado na ~iatura, no Fial. O Rei~aldo
dia na 'eo GUIlherme pegou os tres e levou pra delegacIa. Os

... A 'SRA DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ N três r~~azes. E n6s fica~~s ali. ~ A!rton Iigo~ pro Dr.
'?' _ a MauricIo, que estava proxlmo ali, ha uma chacara da

hora, ne. Na confusao. . PolíciGl Federal, que estava tendo um futebol ali. O Dr.
O S~. ALMIRO DENI SCHMIDT - ...na hora, la, Maurício veio ao local, que era pr6ximo, muito pr6xi-

na confusao. _ mo, e, entraram...o Reinaldo assumiu o crime pro Dr.
A SRA. DEPUTADA LAURA CA~N~IRO - E Maurício, o Reinaldo assumiu, dizendo que tinha sido

porque que você que...todo mundo tá preso? ele que atirou, infelizmente, ele...as palavras que ele
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS usou (ininteligível). O Dr. Maurício falou assim: "Não

BISCAIA '- S6 um esclarecimento. Eram dois veícu- tem problema, vamos ver o que a gente faz agora".
los, né? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E aí,

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Dois veícu- o que 'qu'e eles fizeram? Foi o tal acertão?
los: um Monza... O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Aí foi busca-

o SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS do droga na delegacia, meio quilo de maconha, pra
BISCAIA - Não ficou muito claro, pelo...eram dois ve- colocar no porta-malas do carro do rapaz e mais um
ículos: o dirigido por ele e um outro Escort, na opera- pouco de maconha, que foi colocado dentro da (inin-
ção. 'teligível) do rapaz, e uma arma que foi colocada den

tro do carro.-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

Armaram pro... _
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Foi feita a ar

mação.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

...pro Rafael Zanella.
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Pro Rafael

Zanella. Que todo mundo já sabe, isso já foi. .. já foi fa
lado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
aí? E qúem é que tá na cadeia?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Estou
eU...preso, mesmo, no presídio, só tô eu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E os
outros?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Os outros
tão...tavam na delegacia, continuam...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Continuam defendendo a sociedade aí, né?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Senhor?



34702 Terça-feira 27 I ;', CDIÁRrOOÂCÂMARAOOS'OEPUTAOOS Junho de 2000

O SR. PRESIDENTE (Dep~t~dô,"Ma:g~6_11alia) A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO .:..
- Os outros continuam deféhderídp, a-soçieq'áde? Então. você dançou sozinho.

O SR. ALMfRO. DENI SCHIiIIID;r ...: ~~ n~.:verda- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, inclusi-
de.:.inclusive se fõ( nó X-Picanhã, êJ4e é dç;Vfl!do,_ na ve...não, eles tão preso no papel.
Boca do Lixo, eles tão lá. ' ,,' - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No

A SRA. DEPUTADA LAURA CAÀNEIRO - Tão papel?
lá no X-Picanha'? Por isso é que'éles foram me dar um O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, agora,
sanduíche, e eu perguntei: "Se fC?r. qo X-picanha, eu parece que foram transferidos pra Delegacia de Fur-
não quero". ' .. , .' , tos, por causa que...foram transfe~idos agora.

(Não identificado) - Passou todo mundo mal. . O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO '-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eles tão presos ou não tão presos? Tão preso~ na de-

Não, eu não comi. Eu disse: "Não' querç>. Se 'for do legacia? ", .
X-Picanha, eu não quero". Porque 'eu não vou ~judàr O SR.. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não;' ago-
ainda, dar mais dinheiro pra esse povo. Bom;' entao, ra...é, tão presos na delegacia.· .
quer dizer que esses dois caras que ajudaram tavam A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
lá...foi feito um acerto? Como é que foi isso? O Dr. Ma- e o X-Picanha, como é que sai, preso, vai lá, come um'
urício chamou todo mundo numa sala? Como é que X-Picanha, e volta pra delegacia?
funciona isso? O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Isso a gente

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não, daí tocou...muita gente sabe. Inclusive lá...encontrando
aconteceu ali, aconteceu. ele, um dia, no X-Picanha, que tava lá no X-Picanha,

'A SRA. DEPUTADA ~AURA CARNEIRO - porque ele é muito conhecido ali na área. '
Aconteceu, mas tinha que fazer o acerto? O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É, aconteceu BISCAIA - Pra esclarecer: quais tão sendo processa-
ali, o rapaz faleceu. Até o momento, ninguém sabia dos pelo crime? Quais são os que estão...além...?
que o rapaz seria de uma família...uma família mais O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Eu, o Aírton,
conceituada na cidade.' o Jorge e o Reinaldo.
o', A SRA.,DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
porque se não fosse, não tinha...era pior ainda. BISCAIA - Então, tem quatro denunciados.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É, uma famí- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Quatro. Sim,
lia conceituada, vamos dizer, uma família conceituada senhor.
na cidade. No outro dia... no outro dia, veio a cair o O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Deputada

l

nome da família, veio a cair, infelizmente, tudo o que Deputada, só um aparte. Você...você está preso.
aconteceu, porque o próprio Guilherme foi na Procu- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT- Sim senhor.
radoria ~ falou..:falou, mas n~o f~lou::;né? F~j o, q~e ,o SR. DEPUTADO DR. ROSINHA _ Na época,
eu deveria ter feito também, nao fiZ, ne. ~ po~ ISSO es- houve, um laudo feito pelo Instituto Médico LegaL.do
tou preso. , crime. .

. A SRA: ~EPUTADA L~~RA. CARNEIRO":' O , O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT_ Sim, senhor.
GUIlherme fOlia e dedou tudo. ,I _'_'l.' <.' " O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA _ Depois, o

O SR. ~LMIRO DE~I~S,CHMIDr-:,,;,<:Ec:t.~edq~ ate Diretor do IML fez um outro laudo, pra você...contra o
onde ele tava, porqu~ dai tlr~.rar:n 7~~ do IQcal: : - laudo do IML. Aconteceu isso?

A SRA. DEP~TADA LAURA.C~~NEIRQ;" ela- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O senhor
ro. E voc~ ficou. Entá?:. ~ G~i1~err!1E~.~~"!iu _d~..'ocal; o veja bem o que aconteceu: no dia em que aconteceu
ac:erto f:,to pelo MaUriCIO. n~~ apar~r~i.o Rel~~ldo, ~ a morte do rapaz, o Aírton e o Daniel, a mando do Dr.
Airton tao com~n~o,no,X-PJ~anha .. ,,Q Jor~e ta onde. Maurício, que o Dr. Maurício ligou pro IML, pra ver o

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT :- O Jorge tá que é que dava pra fazer, pra ver se dava pra tirar o
solto. . • . , projétil.

A-sRA. DEPUTAOA-UURA, CARNEIRO - O A SRA. DEPlJTADALAURA CAA-NE1FfO - AfI!"
Jorge tá solto. E você dançou sozinho, é isso? O Dr. Maurício, o'delegado, então, quis transfbrmar lá,

O SR. ALMIRODENI SCHMIOT.- Não, eu tê vamos dizer, tirar a prova do' crime, tirar: a Pr'ojétil, pra
preso. pr0var....
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O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT -Isso foi O que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
eu escutei, que tava na delegacia, né? Tava aquele Continua no mesmo lugar, lá no 12º...
bafafá todo. Aí foram até o IML. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Ele tá traba-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Ihando...
- Pode falar, pode falar. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Foram até o - Continua como delegado?
IML o Aírton e o Daniel. Foram até o IML. Eu não sei o O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim.
que aconteceu lá. Não posso lhe dizer. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Mas quan7 tá na Antitóxico? .
do vpcê foi julgado... teve um julgamento... O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Eu não sei

. ,A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi o'nde se encontra: '.
(ininteligível) emomarço. ' '"', A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Tá. No teu Não?
processo t~m um outro laudo, além daquele do IML, O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT-=-.Não sei.
assinado por um outro médico, contrariando o do O SR. PRESIDENTE "(Deputado Magno Malta)
IML? -Tábom.'

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT- Não sei dizer. A SRA: OEPUTÂOA LAURA 'CARNEIRO - Na
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não sabe Delegacia,do Pàtrir;nônio Público. Você nunca teve na

di,zer? Antitóxíco não;' iéve? ". , .'
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Se eu tive tra-

- Mas eu acho que eu posso dizer... b'alhandb; não. Tive'lá. Já estive lá.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Me ,ASRA. 'DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

diz uma coisa só: quem que é o advogado? n~? tr~,b~rh~.n&;:"~e.? ',\ .
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Cada advo- '. O SR; A~MJRO DENI SCHMIDT - Não, senho-

gado que eu pego abandona a causa. râ. N'Jncf\':' " "'.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - " .' A S~A. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

Abandona? Vo'cê ,té,ve'lá fazendo o quê?
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Abandona. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Tive lá...eu
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ conhecia, conhecia um pessoal, conhecia o Ventura...

Então, quem era o teu advogado mesmo era o Crova- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Va-
dor? mos voltar lá pro IML. Aí como é que ficou a história da

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Foram eles bala? Conseguiram tirar a bala, levar a bala, trocar a
que arrumaram o advogado. . bala? _ . ,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ O SR.ALMI~O DENI SCHI\!II.D:r - E;u' não POSSO.
Esse foi o acerto. . dizer...eu não fui. lá. . .

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É, eles fala- ~ A SRA. ~~PUTADA LAURA CARNEIRO - Aí
ram que iam arrumar um ótimo advogado... voce ~~ha o q.ue. Qual era...o que é que o pe~soal fa-

A SRA DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ M lav~ la. Que la":l troc.ar a bala, pra prov~r...ve se era
. . • . as mais ou menos ISSO: Iam tentar trocar a bala...

a! depols...depols que o Crovador morreu... ... O SR. ALMIRO DENI SCI-JMIDT _ Foi pego a
. '! ~R. ALMIRO DE~I ~CHMIDT - ~uem dirigiU arma de todos, de todos ali. A únicá arma que não foi

o Inquerlto era o Dr. MaUriCIO, na delegaCia... pega foi a do policial Reinaldo. Foi a única arma que
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - não foi pega. .

Ah...o Maurício dirigiu o inquérito? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - E, ele dirigiu qual foi a arma que foi colocada no carro do Rafael?

o inquérito na delegacia. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Um 32, que
O.SFJ. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) era do policial Reinaldo. Era dele, que foi pega na de-

- Ond~ é, ~ue tá o Dr. Maurício? , legacia: Ele foi, pegou no armário dele e colocou.
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Ele tá traba-.. Inclusive quando b Dr~ Maurício foi colocar a arma

Ihando.· '. 'o .,'''' dentro dó carro,'el~ derrúbou a arma dele dentro do
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carro, ql,le estava em fotografia nos autos. Ele se atra- A ~RA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
palhou e derrubou a arma dele eficou, etiraram fotos, ...pobre, nem pensar. Continua. Continua.
chegou o repórter, e tiraram foto da arma. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Daí...soube-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ram que era uma família bem de situação, me chama-
Quer dizer...resumindo o meio de campo, porque já ram, me ligaram, o Or. Maurício ligou lá em casa e pe-
são meia noite...o Maurício, o Or. Francisco, todo diu pra que eu fosse na delegacia. Eu fui na delega-
mundo sabia de tudo... cia, nós se reunimos dentro da sala, dentro da sala do

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - O Or. Francis- Or. Maurício. Ele falou assim: "Ó, você assume, vai as-
cO...no dia que...no outro dia que aconteceu, ele che- sumir perante a Corregedoria. E quem vai presidir o
gou na delegacia e falou que não queria saber de inquérito sou eu..:'
nada, que ele sabia que ia dar uma tremenda porca- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
ria. Você não é tira.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - OSR. ALMIRO DENI SCHMIDT- "... você não é
Então, o Or. Francisco tá fora? polícia, não vai dar nada pra você, nós não vamos de-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Ele falou que negrir a imagem da polícia..:'
fizeram tudo errado. Palavras dele. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E aí Maurício ia presidir e achar um jeito...
o Or. Francisco falou isso tudo e fez o quê? O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É. "E você

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não fez fica aqui na delegacia preso... preso, em termos" ele
nada. falou. ''Você fica aqui na delegacia..."

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,
Nada também. Foi pra casa dormir... fica aqui tomando um cafezinho, batendo um papo.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - A única coisa O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É. Só que daí
que ele fez foi ir lá...no (ininteligível) pedir pra eu não deu tudo errado. Aí deu tudo errado...foram lá.. .fui lá
falar nada dele. no Dr. Crovador; eles foram junto comigo, me levaram

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Pe- lá, pra conversar. Aí o Or. Crovador falou assim: "O ne-
dir pra não falar o nome dele. gócio é o seguinte: onde é que tá a arma? Que arma

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Foi, foi a úni- que é?" Aí quem levou a arma pra ele foi o Dr. Maurí-
cio e o Aírton, que foram levar a arma pro Or. Crava

ca coisa que ele fez. dor, pra me apresentar no outro dia na Corregedoria.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

Dr. Maurício, além de ter conseguido o advogado? Ele arma do crime?
conseguiu um acerto...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - A arma do
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Aí o que foi crime. É...segundo eles, segundo eles, né? Eu não

que aconteceu? Caiu, caiu a casa. seL.até hoje eu não sei se era a arma do crime, por-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO.-Ima- que eu não consegui ler o inquérito. Daí

gino. nós...eles...nós fomos lá...o Dr. Crovador me apresen-
O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Caiu a casa, tou no COPE. Quem estava lá I')a frente era o Daniel e

aconteceu que...descobriram tudo. Aí eu estava em todo o pessoaL.me apresentaram...Saímos, adiante
casa, num... eu assumi o crime; eu falei que tinha tropeçado...essa

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E foi a história que eles inventaram, essa foi a história
isso só descobriram...Agora, deixa eu fazer um pou- que eles pediram pra que eu falasse.
quinho...um pequeno expediente, assim, rapidinho. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Só descobriram porque era uma família de classe mé- Você tropeçou...
dia alta, classe média da cidade. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - E tinha dispa-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Verdade. rado a arma.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

não, ele dançava de verdade. Aí...que você tropeçou, a arma disparou.
O SR. ALMIRO DENI SCHM'DT - É, se fosse O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Que tinha

acho que uma pessoa... disparado a arma.



dio?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
se estavam todos lá...só não ia o Maurício.

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Numa sema
na...uma semana anterior já tinha havido um homicí-
dio ali. Que não nada aconteceu. A impressão que
eu tinha não era não era essa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá.
Então, conta essa história aí pra nós...do homicídio...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Do homicí-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Eu fiquei pou
co tempo lá na delegacia. Fiquei, no máximo, três me
ses...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você não acreditava neles. Você acreditava...você
aprendeu a acreditar em impunidade, não é isso?
Então, vai ficar por isso mesmo. Agora eu quero fazer
uma sugestão, até pra ser mais objetivo, por causa do
avançado da hora, que já que tá posto isso aí, e 05 en
volvidos nessa história, alguns estão soltos e na rua,
defendendo a sociedade, como sempre fizeram...da
qui a pouco nós vamos ouvir o Secretário de Segu
rança, e nós vamos perguntar a ele.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Acho ótimo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, vamos ser objetivos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
eu vou ser objetiva. Então, eu só quero, quero tentar
entender...tem mais alguma coisa que o senhor quei
ra falar sobre isso, sobre esse caso...complementar?
Só pra eu entender, vamos ver se eu consigo, assim,
fechar a história. Você...todo mundo ia parar na cade
ia, porque deu "m", como você disse, não é isso?

J O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Certo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - la
todo mundo parar na cadeia. Aí os caras chegaram
pra você e disseram assim: "Olha só: vamos todos pra
cadeia. Só temos uma chance: você assume sozinho,
todos seriam co-autores, e a gente que tá aqui fora te
ajuda". Foi isso?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - A impressão
que eu tinha...não era essa a impressão que eu tinha,
que iam todos pra cadeia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO
-...que seria presidido pelo Maurício, que era o dele
gado, que dava a grana pra ele, que ajudava a susten
tar...então, era muito fácil!

O SR. DEPUTADO CELSO AUSSOMANNO 
Mas olha, o Biscaia também concorda comigo aqui,
que mesmo assim...e\e tem uma razão. Homicídio é
homicídio.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu também entendo que tem que ter uma
explicação. Não é só porque confiava...eles o indu
zem a assumir um homicídio, e o senhor concorda
com isso? OU...a troco de quê?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não é con
corda, doutor. Aconteceu o seguinte: a pressão foi
grande em cima...em cima...porque o Reinaldo, se
gundo o Aírton, tinha bronca; tinha acontecido uma
bronca uns dias antes. A imagem da delegacia já tava
caída, a imagem da polícia, naquela época, já
tava...Eles falaram assim: "ó, você assume o crime
não vai dar nada". Eu nunca tinha participado de um~
coisa dessas, nunca tinha feito nada de errado, tanto
é que podem levantar a minha vida aonde for, eu nun
ca tinha feito nada de errado. Eu confiei no Dr. Maurí
cio, confiei no Daniel, que já conhecia anteriormente,
e tô pagando por um erro, eu tô pagando...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, isso é relativo, né? Dizer que nunca
tinha feito nada de errado, também não. O senhor
exercia uma função policial. ..o fato de exercer uma
função policial, não sendo policial, já é um crime. Aí
já tem um crime. E, além disso, participava de extor
sões também. Aí o senhor nunca tinha praticado um
crime desta gravidade: o homicídio de um rapaz ino-
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aí cente. Aí estamos de acordo. Mas que outras práticas
no inquérito (ininteligível) tropeçou, a arma disparou. criminais...
Até eu que sou mais lesa...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Aí saímos da
delegacia, saímos lá da Corregedoria...

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Por que...por que você assumiu o crime?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Doutor...eu
não sabia, na época...eu tava todo o tempo todo ali
aonde estava, confiava cegamente neles. Confiava
cegamente neles.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Tava no esquema, pelo amor de Deus, gente.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Eu sei, mas você assumir um crime de homicí
dio...tem...



vel.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tan
to que eu ando cheia de Segurança.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
...mas rápido. - Olha, nós não tamos aqui pra bater boca com quem

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Homicídio de tá sentado na platéia.
um preso de confiança que tinha lá na delegacia. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se o

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De senhor quiser...
um preso de confiança... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Sim. - ...nós tamos aqui juntos, comandando uma CPI. Eu
A SRA DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ queria pedir ao senhor...vou desculpar, talvez vou tirar

...dentro da d~legacia?Quem é que... o senhor daqui do recinto. Não estou aqui pra bater
boca com o senhor, nem nenhum deputado. O se-

O SR~ ALMIRO DENI SCHMIDT - Trabalhava nhor. por favor, se coloque no seu lugar, por favor.
na delegaCIa. Continua, meu filho.

A SRA. ~EPU!~DA LAURA CARNEIRO - Tra- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT _ Tinha acon-
balhava na de egacla. • tecido um homicídio de um rapaz que era preso de

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT- E, trabalhava. confiança da delegacia...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
foi preso dentro da delegacia? um minutinho, só um minutinho. Presidente, descul-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Desmancha- pa...só vou dizer uma coisa pra quem...intervir na mi-
va carro pro delegado, tirava peça, tirava... nha fala. Se eu não quisesse que essa cidade ficasse

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vol- melhor, que esse Estado ficasse melhor, como se o
tando aí...tem que perguntar, né, Presidente, porque meu Estado tivesse melhor, eu não tava nessa CPI há
a minha curiosidade fica aguçada. Conta pra mim um ano. Eu não vi a minha filha de dois anos uma vez
essa história, assim, uni pouquinho melhor. Detalha por semana. Então, eu não admito que o senhor se di-
um pouquinho. rija ou fale qualquer coisa. (Palmas.) Por favor, o se-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - É um.... nhor continue.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

Quer dizer, uma semana antes tinha acontecido isso. - Vai, meu filho, continue.
Quêr dizer, uma semana depois, um homicídio; na ou- O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Era um preso
tra semana, uma extorsão; na outra semana ou no dia que já trabalhava na delegacia, quando eu cheguei lá
seguinte mais uma paradinha de tráfico. Coisa boa! Ô já estava lá. Até quando eu cheguei, eu pensei que
delegacia boa! Vou até anotar...12º. Vamos lá. Fala aí. ele era polícia, porque tinha acesso a tudo, a todos. E
Conta a história...pra passar bem longe. (Risos.) ele desmanchou, segundo a gente sabia...que ele fa-
Aliás, eu acho que não vou poder mais andar em Curi- zia, tirava peças dos carro, desmanchava os carro pro
tiba. delegado. Quando prendia u.m carro, a segurado-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ra...desmanchava antes de entregar. Daí aconteceu,
- Por favor, gente. Vai, continua. um certo dia lá, que ele fugiu. Entrou na sala do dele-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ gado...do Daniel, do superintendente, pegou uma pis-
Então, vamos embora. Fale aí pra mim.' , tola e uma caixa de bala e fugiu da delegacia, de noi-

O SR; PRESIDENTE '(Deputado Magno Malta) te. No plantão do Sr. Sabugá. Foi embora. Fugiu, não,
foi embora. Tava aberto, tava solto ele, foi embora. Foi- Vai filho, vai. Continua.
embora e daí...procura...e fomos...eu fui numa dili-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - gência em Santa Catarina atrás dele. Fui eu, o Aírton
Conta a história. e o Reinaldo. Nós fomos atrás dele numa diligência,

(Não identificado) - No Rio é bom, no Rio é em Santa Catarina, na casa da mãe dele. Não encon-
bom. (Ininteligível.) tramos, retornamos a Curitiba, à noite. E no outro

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - dia...daí, eu fui embora. Retornamos, não o achamos,
Não, no Rio não é não. É péssimo. e eu fui pra casa.

(Não identificado) - Então, tá bom. (Ininteligí- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputada Laura...

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - No outro dia,
de manhã, se encontramos na delegacia. A ordem do
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Dr. Francisco, do Dr. Maurício era que trouxesse o A SRA. DEPUTADA' LAURA CARNEIRO - Eu
preso morto. Não...(ininteligfvel) me senti realmente ofendida. Eu estou aqui defenden-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -: A do a cidad~...
ordem do Dr. Maurício e do Dr. Francisco era que trou- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
xesse ele morto. ' , - A pedido do Sr. Presidente, não leve esse incidente

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não que trou- daqui.
xe,~se'ele vivo.' A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

O SR. PRESIDENTE (De utado Ma no Malta) Não, não, mas eu não gostei, Presidente. O senh,?r
O t d L P g sabe que eu sou absolutamente transparente. Eu nao

- epu a a aura... gostei.

. O SR., ALMIRO DENI SCHMIDT - Porque ele O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
sabIa demaiS. -- _ Députada'Laura...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
Entendi. Eu.... vou me retirar por uns momentos e, por favor, conti-

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Por isso é nue o depoimento.
que ele tinha fugido... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu - O País sabe do seu trabalho. O País lhe acompanha
tô preocupada com a hora. e sabe que nós temos exposto as nossas famílias, pra

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) pro.teger ~ do cidadão do País, numa busca, p.ra ver
_ Deputada Laura, tem cinco minutos pra encerrar. ~e ~~so vai acontecer. Agora, eu lamento esse tlP~ ~e

S A DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ E InCI ente. Ach? extremamente chato, desne~essarJo.
A R. , u A Deputada nao fez nenhuma palavra ofenSiva...

vou encerrar a minha... O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Pela ordem, Sr. Presidente.

- E depois eu lhe dou a palavra. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu - ...tava falando a respeito da delegacia. A delegacia

estou encerrando a minha intervenção, até porque eu é horrorosa mesmo. A polícia tá horrorosa, problemá-
perdi meu equilíbrio emocional e eu não consigo raci- tica, perigosa, vergonhosa! (Palmas.) Colocando a si-
ocinar desequilibrada. E eu pediria, por favor, o nome tuação da sociedade em risco! (Palmas.) E nós não
do senhor que retrucou. E o Deputado que estava viemos aqui pra bater boca com ninguém. Viemos
sentado ao seu lado...eu me sinto realmente ofendi- tentar ajudar a população desse Estado!
da, tendo em vista que S. Exª - se assim eu posso lhe O SR. DEPUTADO, WANDERLEY MARTINS _
chamar - tem acompanhado os trabalhos. Quer dizer, Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.
também não achei...não é uma atitude muito justa de O SR DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or-
V. Ex!! O Sr. Deputado...não sei se é Deputado, mas... dem, Sr. Pr~sidente. , :, '

(Não identificado) - Vereador. O SR. PRESIDENTE (Deputado.MaghÓ Malta)
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) - Questão de ordem..:

, . -, ',"". t ••',' .: . ". ,
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pois O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS ::.

então...então, eu fico muito triste com o Vereador de É só uma 'coisa rápidà, ',v.' Exª já~ tocou' no',"assuh-
Curitiba e, com o Deputado Estadual de terem me... to...exatamente no.'pónto.'EiJ\h~o enteridi:.:pprqüe a

(Não identificado) - Por favor Presidente. qeputada, Laura Carneiro,. ela ~i~ple~rh'ente" n~ sua
, , , colocaç~o! ·el~·f~z. talvez de fdrma:.;.riuni tOlli tahlez

. A,SRA. D~PUTADALAU~ACARNEIRO - ...de até de brincadeira, podemos' assim 'dize'r-. Mas', uma
terem me ofendido. crítica a lÍIma delegacia-e não'a ~uritibá, nem ao Esta-

_ O SR. PRESIDENTE (0ep,utado Magno Malta) do; nem'ao seu povo.':', .
- Laura, por favor. ' O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E nem a

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Curitiba ela fez a crítica. Ela disse que...
Com licença, Sr. Presidente. ' O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Fez a crítica a uma delegacia...
- Aqui só fala o Deputado, por favor. A Sra. Deputada O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...talvez
Laura... não poderia vir mais a Curitiba, no sentido de que...



O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Não matei.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quem
matou?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Quem matou
foi o policial Reinaldo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E por
que, que você assumiu o crime?

O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Por...já tá, já
tá falado o porquê.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por quê?
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O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Por...já está
Não, não, não... falado o porquê. Eu não atirei, eu não dei um ti-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - (Ininteli- rou...com a arma com a qual eu estava.
gível) pessoa colocaria a vida dela em risco. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por que

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _ que você assumiu o crime?
...a Deputada disse que talvez o seu 12'1, o 12º Distri- '! SR. ALMIRO ~ENI SCHMIDT - Eu já relatei o
to...não poderia nem passar em frente. Foi isso o que porque que eu assumI.
ela falou. Foi isso o que ela falou. Eu não entendi essa O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu tê pe-
defesa de um distrito policial, como disse o Presiden- dindo pra você ser direto e repetir pra mim.
te, tão contaminado. É só isso que eu queria dizer. Eu O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Porque, se-

-Jamento, é lamentável esse tipo de coisa que tem gundo o Dr. Maurício, as garantias do Dr.~aurício, eu
acontecido. iria responder o inquérito na delegacia e era pra

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) qu~..:~u não ia a~o.n~ecer nada. E o Reinaldo... e os
- Deputado Robson, faz a questão de ordem, e em pollclals eram policIais...
seguida eu vou pedir a segurança que retire o... O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Você es-

O SR. MAUR(CIO R. PINHEIRO DA COSTA _ tava junto quando mataram esse menino?
Não eu vou perguntar ainda. O SR. ALMIRO DENI SCHMIDT - Estava junto,

, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) eu esta~a j~nto. :~ estava junto. ~
_ Não não o senhor não pode falar. .(Nao Identificado) - Questao de ordem, Sr.

, , , PresIdente.
O SR. ~AUR(CIO R. PINHEIRO DA COSTA - E O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É só, Sr.

s6 um questionamento acerca da segurança dele. Presidente. Pra mim...eu tê satisfeito. Eu só queria a
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) foto de volta.

- Não, eu resolvo com o senhor... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Já esta- - Deputado, eu não sei se...se o senhor declinaria da

mos resolvendo aqui. sua questão de ordem. Eu vou pedir à Segurança que
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) retire o rapaz. E gostaria que o Deputado L~no Rossi

- Eu resolvo com o senhor, pode ficar tranqüilo. Qual conv~rsasse co~ o advo~~do~Deputado Llno. Acho
a questão de ordem, Deputado Robson Tuma. que e uma questao de sollcltaçao de segurança da fa-

O SR DEPUTADO ROBSON TUMA _ E _ mília dele. Pode, sim. Pode levá-lo. Muito obrigado.
ria...por fav~r, o rapaz da Polícia Federal... u que (Nã~ identificado) - (Ininteligível.) E vem aqui

_. . . . _ com a maior cara-de-pau.
(Nao Identificado) - POIS nao. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Leva isso - Tudo bem. Tudo bem.

aqui lá pra aquele, esse rapaz...Olha bem essa foto. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Pela or-
Não, olha bem essa foto. Quero que o senhor olhe dem, Sr. Presidente. '
como se v~cê tivesse longe de um filho durante um O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ano e depoIs de um ano recebesse pelo correi~ uma _ Deputado Padre Roque, pela ordem.
foto dele. Agora, olha bem nos meus olhos. Voce ma- O SR DADRE ROQUE E d
tou esse menino? ~ • r, - u quero agra ecer a

conduçao que V. EXª tem dado aos trabalhos da CPI
aqui. Tenho impressão de que mesmo no cansaço, no
extremo do cansaço, V. Exª tem conseguido conduzir,
de uma forma brilhante, os trabalhos. E agora, para
que também tão brilhantemente encerre os trabalhos,
eu gostaria que V. Exª procedesse, o mais rápido pos
sível, à vinda do Sr. Secretário de Segurança Pública,
para que ele, aqui, pudesse dizer o que ele tem a di
zer sobre tudo quanto esta CPI conseguiu descobrir,
levantar e apurar nesses três dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu peço à Assessoria que comunique ao Sêcretário
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de Segurança que nós o estamos aguardando. (Pau- dos, minhas senhoras e meus senhores. Quero, an-
sa.) "Requeiro, nos termos regimentais, oitiva do Sr. tes de tudo, significar o meu desejo de, aqui estando,
Vladimir Pícoli, na condição de testemunha na reu- contribuir para colimar os objetivos sadios e sobretu-
nião. Que seja levado à presença desta CPI". Deputa- do atingir as metas que esta Comissão se propõe. Se-
do Celso Russomanno. Em discussão. Em votação. ria dispensáveLdizer da valiosa contribuição que esta
Os favoráveis continuem como estão. Aprovado. "Re- Comissão tem dado em todo o País, especialmente
queira, nos termos regimentais, a inclusão no Progra- nos Estados, nas cidades dos municípios por onde
ma Nacional de Proteção às Testemunhas o Sr. Ro- passou, p.ara elucidação de questões, sugestão de
drigo Luiz de Carvalho e sua família. Deputado Celso medidas, alerta co~ relação a um assunto dos mats
Russomanno". Em discussão. Em votação. Os favo- graves, que não apenas a sociedade brasileira vive,
ráveis continuem como estão. Aprovado. "Requeiro, mas o mundo todo, que é o problema do narcotráfico.
nos termos regimentais, a inclusão no Programa de Portanto, a nossa interpretação pessoal, como ho-
Proteção às Testemunhas do Sr. Vladimir PícoU e sua mem de Governo e Secretário de Estado, é de que
família. A testemunha foi convidada... Ele e toda a esta Comissão, vindo ao Paraná, está abrindo um
sua família têm sofrido sérias ameaças e risco de novo caminho, uma nova estrada na área da segu-
vida. Deputado Celso Russomanno". Em discussão. rança pública, para atingir metas a que o Governador
Em votação. Os favoráveis permaneçam... Aprovado. Jaime Lerner se propôs desde oInício do seu primeiro
Convido o Secretário... período administrativo e que incumbiu a mim, como

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Secretário da Segurança, realizar essas metas, espe-
- Como não há lugar, essas cadeira aqui foram... Pedi cificamente, no caso, no combate ao narcotráfico.
que colocassem para o Secretário. Requerimento. Há Desde a primeira hora do Governo, adotamos medi-
requerimento feito a esta Mesa pelo Deputado Anto- das conseqüentes, sérias e responsáveis neste setor.
nio Carlos Biscaia convidando o Sr. Secretário de Se- Não é o caso de elencar todas,aqui, mas algumas é
gurança, requerimento esse subscrito por todos os necessário que eu diga, para que os senhores da Co-
Srs. Deputados dessa Comissão, em função da gravi- missão tomem c~nhecimento. Nós encontrÇlmos, ào
dade do ocorrido nas oitivas durante a presença des- assumir o Governo; uma situação extremamente dra-
sa CPI nesse Estado. A gravidade do que veio à tona mática em determinados pontos no Estado do Para-
envolvendo policiais, delegados, numa proporção tão ná, sobretudo na área dá frontelraí ao longo do Lago
assustadora, que fugiu à nossa compreensão, é de de Itaipu, desde o 'Município de Guaíra até Foz'do
muito interesse desta Comissão para a formulação Iguaçu, em mais de 120 q'uilômetros, um acesso ex-
dos nossos relatórios e, entendo, que de muito inte- tremamente fácil para o crime organizado que se ho-
resse da Nação e do Estado do Paraná. Que nós pos- miziava no Paraguai, atravessava o Lago de Itaipu,
samos ouvir e compartilhar com o Sr. Secretário de em cima de uma balsa improvisada, trazia armarnen-
Segurança e ouvi-lo nesta noite, nesta reunião, para to, drogas, assaltava, mataya, estuprava, numa mé-
que nós tenhamos condições... até porque já estamos dia de quatro cri'mes por'semana desta natureza. Cri-
desfrutando do desprendimento do Governador Jai- amos e implantamos a Patrulha Rural através da polí-.
me Lerner no sentido de banir esta situação instalada cia Militar. Num pr~zo de seis meses de funcionamen-
no Paraná. Por isso, Sr. Secretário, regimentalmente, to desse organismo, nós debelamos o crim~ organí-
o Regimento Interno da CPI concede ao senhor o zado nessa área com todas as suas conseqüências..
tempo de vinte minutos para que o senhor possa se Seria evidentemente irresp'onsável se afirmasse aqui
pronunciar. E, em havendo necessidade de tempo, eu a não-existência ainda de focos, sobretudo com rela-
concederei ao Secretário o tempo que achar neces- ção ao narcotráfico. Institucionalizamos também, na
sário para a sua exposição. E, em seguida, prossegui- área da Políciá Militar, o Grupo Águia, por decreto do
rei a lista de inscrição dos Srs. Deputados. O senhor Sr. Governador Jaime Lerner, com incumbência pri-
tem a palavra. meira de fazer o poliqiamento nas estradas, no com-

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE bate pertinaz, permanente, contra o roubo de carga'e, .
OLIVEIRA - Sr. Presidente desta Comissão Parla- evidentemente, cont~a o narcotráfico. Na área da Po-
mentar de Inquérito, Srs. Deputados que a integram, lícia Civil, nos primeiros meses da Administração do.
Srs. Secretários de Estado e companheiros de Gover- Governador Jaime Lerner, notícias nos davam conta
no que aqui estão, Sr. Presidente da Assembléia Le- de que na Delegacia de Antitóxico haveria compro-
gislativa do Estado do Paraná, eminente Líder do Go- metimento de policiais. Determinei ao delegado-g"eral
vemo nesta Casa, que aqui se encontra, Srs. Deputa- de então a designação do Delegado Adauto em ...
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não como delegado, porque ele é primeira classe, e, Segurança Pública e fiz o seguinte expediente ao
pela lei estadual, o delegado primeira classe deve ser novo Delegado-Geral da Polícia Civil: "Determino a V.
divisional e não chefe de uma delegacia especializa- Sª que sejam adotadas todas as providências, atra-
da. Nós o designamos como interventor. Para lá ele vés dessa chefia, no sentido de fazer comparecer à
foi. (Falha na gravação,) (lninteligíve/.) instrumental CPI do narcotráfico, que se encontra instalada na
disponível naquela ocasião. Por instância dele, cria- Assembléia Legislativa do Estado, todo policial civil
mos o Grupo Fera, por decreto regimental, por resolu- que for convocado a prestar esclarecimentos naquela
ção do Secretário, regulamentando e o colocamos à Comissão". Expediente datado no dia 12 de março.
testa também desse organismo. Além de outras me- Ontem, dia 2 de março, recebi este expediente do Sr.
didas, criação de delegacias especializadas em vári- Delegado-Geral da Polícia: "Em atenção ao Ofício
as subdivisões, exatamente direcionadas ao combate 445, informo a V. Ex!! que os policiais civis convoca-
ao tráfico de drogas. Com isto, eu quero mostrar, evi- dos para depor perante a Comissão Parlamentar de
denciar a preocupação do Governador Jaime Lerner, Inquérito em que se apura o narcotráfico foram devi-
da sua equipe, em fazer com que a polícia atuasse, damente notificados na data de ontem, tendo os mes-
as duas polícias, coordenadamente, no combate ao mos sido cientificados na Secretaria Executiva deste
narcotráfico. Quero... Por outro lado, trazendo o as- Departamento da Polícia Civil. O ex-Delegado-Geral
sunto mais para uma questão que diz respeito à atua- da Polícia Civil, Dr. João Ricardo Kepes de Noronha,
ção desta Comissão imediatamente aqui em Curitiba, foi inicialmente convocado para comparec~r naquela
aqui no Paraná, colocamos, já no dia 9-9-99, quanto Comissão, no dia 1Q de março, às 18 horasL Teve seu
tivemos notícia de que a CPI cogitava vir ao Paraná, depoimento transferido para o dia 2 de m~ço, às 10
através de um ofício meu, por determinação do Go- horas da manhã, fato esse comunicado pe o secretá-
vernador Jaime Lerner, dirigido ao Presidente da Co- rio executivo, atra~és ~e telefonema. Fora , d~signa-

missão, toda a estrutura da segurança, em termos de dos, ~or ~~ta chefIa tres delegados conselhel~os da
recursos humanos e recursos materiais, para que PoltCla CIVil p.ara manterem contato com o refe.ndo Dr,
esta Comissão tivesse as condições de ouvir, de Noronha, a fim .de que o mesmo fosse '?cahzado e
questionar, com amplo conhecimento, todas as ques- com~a(ecesse Junt~m:nte com os demais con~~c~-
tões que entendesse conveniente. Instalada esta Co- dos a mesma Comlssao Parlamentar de Inquento .
missão, ouvidos os primeiros depoimentos, evidenci- Q~,ero,. com a leitura desses ~ocu~entos - que,
ado a juízo da Comissão, expendido este juízo atra- alias, fiz chegar, por portador, as maos do Deputa-
vés de vários integrantes da imprensa, da... da pró- do...
pria Comissão, dos Srs. Deputados e da eminente O SR, DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu não
Deputada, adotamos todas as medidas no cumpri- recebi nada.
mento daquilo que imaginávamos e imaginamos fos- O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
se o norte, fosse o caminho objetivado por esta Co- OLIVEIRA - Eu tenho...
missão. Afastamos ... o Governador Jaime Lerner O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu não
afastou não apenas o delegado-geral mas todos recebi absolutamente nada. O seu portador, então...
aqueles que tiveram o seu nome citado nesta Comis- (Não identificado) - Do Deputado Pompeo a
são, preventivamente, até que _ esta era a idéia inici- assinatura.
ai _ a Comissão concluísse os seus trabalhos e che- (N- 'd t'f' d) D t d P de

I - Af . ao I en I Ica o - epu a o ompeo
gasse a um conc usao. astado com este carater o M tt
delegado-geral e todos os citados, delegados e inves- a os. _, , .
tigadores, pessoalmente fiz este comunicado aos en- (Nao Ident!flcado) - Pompeo de Mattos.
volvidos e determinei a presença deles na Comissão, O SR. CANDIDO MANUEL MARTINS DE
não apenas verbalmente, mas também por escrito. OLIVEIRA - Eu não conheço a assinatura. Quem...
Ontem, quando aqui estive. em razão do incidente quem nos solicitou essa...
ocorrido e classificado por alguns como um atentado, (Intervenção inaudível.)
depois da manifestação do Presidente da Assembléia O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
Legislativa e da minha manifestação, o Deputado OLIVEIRA - Ah, perfeito. Encaminhei cópia tanto do
Tuma fez uso da palavra solicitando ao Secretário expediente que eu mandei ao delegado-geral quanto
que envidasse todos esforços para a presença dos este que recebi em resposta. E lamento - foi um equí-
nominados, dos convocados para esta sessão. voco - que o Deputado Pompeo... Eu imaginei que
Ontem mesmo, à noite, saí daqui, fui à Secretaria da fosse o Deputado Tuma, porque a minha orientação
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foi a, foi para entregar ao Deputado Tuma. E ele pas- nossa, exatamente, é aquela relacionada com odes-
sou um visto de recebido, às 12h15min, só que, só dobramento da presença da CPI aqui. Ela tem um tra-
que se equivocou na data. Ele colocou dia 3 do 3 do balho. Com limitação temporal, conseguiu ar, de algu-
ano 2000, quando, na verdade, ele recebeu no dia 2. ma forma, apontar graves fatos relacionados com a
E eu mandei autenticar e tenho o... o... autenticação segurança pública, mas o mais importante é que as
por tabelionato Bacelar, com data do dia 2. Evidente- instituições do Estado do Paraná, Ministério Público,
mente esse equívoco é possível, é... é... é razoável o próprio aparelho policial, o Poder Judiciário dêem
que tenha acontecido. Eu apenas faço referência a essa resposta e cumpram o seu papel. Agora, são al-
este caso para testemunhar aos senhores, com toda guns pequenos esclarecimentos, em complemento à
a evidência e com toda a clareza, que, por parte do exposição de V. Ex!!, que eu entendo que devam ser
Secretário da Segurança, todas as medidas foram prestadas aqui, não só à CPI mas à sociedade para-
adotadas para respeitar as convocações desta CPI. naense. A primeira é se V. Ex!! efetivamente tinha co-
Eu quero, Sr. Presidente e Srs. membros desta Co- nhecimento de quem era o Delegado Ricardo Noro-
missão, ao encerrar o intróito da minha participação nha ao indicá-lo ao Governador para nomeação do
nesta reunião, dizer aos senhores que em momento mais elevado posto da Polícia Civil, porque, em três
nenhum titubiei em aceitar, ~m acatar_o con'IDª._ HQ~-=_ __ _dla~ ~ui, j~ ch~garam_ ao... ao... ao nosso conheci-
ve, por parte do Governo do Estado, uma avaliação mento as mais graves denúnCias em todos os locais
sobre a forma como eu deveria participar desta reu- que essa autoridade policial passou, Foz do Iguaçu,
nião. Os senhores foram contactados por elementos seja onde for. Então, esse é o primeiro esclarecimen-
da área do Governo, Secretários de Estado, Deputa- to que eu entendo como importante que V. Ex!! venha
dos, com o objetivo de encontrar um caminho, a fim a prestar.
de que a minha participação fosse a mais elucidativa O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
possível, n~ e~tendiment? de que este é,o .propósi~o OLIVEIRA - Pois não, Deputado. É um prazer muito
desta Comlssao. Ao reafirmar este proposlto, reaflr- grande responder o seu questionamento e não ape-
mo, co~ tod~s as letras, com toda a ~Iareza, com nas pela figura brilhante que V. Ex!! é, mas sobretudo
toda a slnc~ndade e com toda ~ ~onestldade: o ~o- porque V. Exª é um paranaense, curitibano. Tive o pri-
ver~ador J~I.me Le~ner, ~ Secre~a.n~ da Segurança J~- vilégio de conviver com V. Ex!! no período da nossa ju-
~als transigiram e Jar:nals translglrao com ~ narcotra- ventude aqui, em Curitiba, e privar da amizade do seu
fiCO, venha de onde vIer. ~~bemos da graVidade des- pai, dos seus familiares, que ainda me honram com
te assu~to: da responsabilidade, qu.e temos como ho- sua amizade. Sei da sua seriedade, da sua compe-n:ens publlc~s e como responsavels, ele pela cond~- tência, até porque, no exercício do cargo de Procura-
ça~ dos destlnos,dos para~aenses e eu como d~p?sl- dor da Justiça, no Rio, realizou um brilhante trabalho.
tán? da s~a confiança n~ area de segurança publJ~a. V. Exª me conhece dos bancos estudantis, sabe quem
M~lto ?bngado, Sr. PreSidente. Me coloco ao seu In- eu sou, a minha origem, a minha famflia. Sabe da mi-
telro.~lspor. nha formação. Eu afirmo a V. Ex!!, com toda lealdade,

. "0 SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) sinceridade e honestidade, que de todos os que,
- Como proponente desse requerimento, eu concedo quem sabe, tenham se surpreendido com as revela-
a palavra ao eminente Deputado Antonio Carlos Bis- ções que aqui ocorreram, com as denúncias aqui fei-
caia. V. Ex!!, a princípio, tem dez minutos. tas envolvendo o Delegado Ricardo Kepes de Noro-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS nha o mais surpreso foi o Secretário da Segurança.
BISCAIA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secre- ~u tinha dele as mel~~res informações. E bem. p~r
tário de Segurança Pública, Srs. Secretários presen- ISSO: com a responsabilidade do meu cargo, eu o ,"di-
tes, e... eu creio que foi muito importante a presença quel para delegado-geral.
do Secretário de Segurança aqui para esse esclareci- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
mento e como demonstração efetivamente de que BISCAIA - Especificamente, não aqui com relação
não há, como já houve declaração do Governador do ao Delegado Noronha, mas com relação à situação
Estado, nenhuma disposição de não ser aquela de do envolvimento de um segmento do aparelho policial
colaborar com o trabalho da CPI. As declarações do com o crime organizado, V. Exª recebeu de dois pro-
Governador que nos foram prestadas pessoalmente e curadores-gerais da Justiça - me refiro ao Dr. Olím-
confirmadas através de uma nota oficial e a presença pio, ex- Procurador-Geral de Justiça, e ao Dr. Gia-
de V. Ex!! aqui eu acho que são uma ratificação des- cóia, que tambem é ex-Procurador-Geral da Justiça
sas providências, até porque a maior preocupação em face do nomeação do novo, no dia de hoje - al-
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gum tipo de relatório, algum tipo de apelo para que, de hoje ou amanhã, a CPI indo embora, eles fiquem
diante da gravidade do comprometimento de um seg- desprotegidos e as providências, não tendo um segui·
mento do aparelho policial, a Secretária de Seguran- mento, essa sensação de impunidade ressurja e esse
ça apoiasse uma ação efetiva do Ministério Público grupo de criminosos seja encorajado a prosseguir. É
no sentido do enfrentamento ou da alteração desse um compromisso que consta aqui da nota oficial.
quadro? O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA - Deputado...
OLIVEIRA - Deputado, com relação ao atual procura- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
dor, Dr. Giacóia, jamais recebi nenhum documento, BISCAIA - O afastamento - só vou concluir - deter·
nenhuma palavra, nenhum pedido. Com relação ao mina, determinação do Governo do Estado na nota
procurador anterior, Dr. Olímpio, numa determinada oficial:" Face os depoimentos colhidos pela CPI, o
ocasião, ao sair de uma solenidade de posse no Tri- afastamento imediato de todos os policiais referidos,
bunal de Contas, o Dr. Olímpio, informalmente, na saí- inclusive o Delegado-Geral, João Ricardo Kepes de
da, me disse: "Secretário, nós precisamos fazer um Noronha, até a conclusão das investigações". Parece
~ombate mais eficaz contr~ o_~arcotráfico". Eu disse a que isso já foi agora complementado com a exonera-
ele: "Eu estou inteiramente ao seu dispor. A hora que ção, e principalmente o item 2: "Determina que of>e~

o senhor entender conveniente, eu irei ao seu gabine- legado Marco Antônio Lagana passe a responder pe-
te para discutirmos essas medidas". Jamais recebi, las funções de delegado-geral, com a incumbência de
após isso, nenhuma palavra dele com relação a esse promover apuração, no âmbito da Polfcia Civil, de to-
assunto. das as responsabilidades, na forma da lei. Sr. Secre-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS tário, é muito importante um compromisso de V. Ex!!
BISCAIA - A terceira questão eu entendo que V. Exª aqui, perante a sociedade do Estado do Paraná, nes-
já respondeu e comprovou. Quer dizer, era a minha se sentido de que este é um compromisso que não
perplexidade diante da não-apresentação de autori- está apenas numa nota oficial, mas é um compromis-
dades policiais aqui convocadas, por se tratarem de so real, porque todas aquelas pessoas que tiveram
policiais civis da ativa. Mas, aí, eu me considero satis- suas prisões temporárias decretadas... Outras tam-
feito com aquilo que foi. .. os expedientes que foram Ii- bém serão, ainda hoje - segundo notfcias, o Poder
dos por V. Exª, embora, não sei por que razão, não ti- Judiciário decretará, provavelmente, outras prisões
vessem chegado ao nosso conhecimento. E, por últi- temporárias. É muito importante que isso tenha uma
mo aqui, eu também... Antes da última indagação, eu conseqüência, qual seja: instauração dos respectivos
quero esclarecer a V. Exª, diante da sua exposição, inquéritos para que, no prazo da prisão temporária, se
que foi colocado aqui que o Grupo Águia foi criado na possam avançar nas investigações e, conseqüente-
Polícia Militar de acordo com o projeto de governo, do mente, o Ministério Público possa dar infcio à ação
Governo Jaime Lerner, da mesma maneira que o Gru- penal, com prisões preventivas, assim por diante.
po Fera. Pois bem, as autoridades, o delegado que Então, eu gostaria, nesta última minha intervenção,
comanda o Grupo Fera e o coro... major que é encar- que V. Exª se manifestasse sobre isso.
regado hoje do serviço secreto do Grupo Águia pres- O SR. CÂNDIDO MANUEL' MARTINS DE
taram informações a esta CPI, em caráter reservado, OLIVEIRA - Pois não, Sr. Deputado. Eu gostaria ape-
que são estarrecedoras, inclusive com relatório escri- nas de prestar o esclarecimento que V. Exª acabou,
to. Então, esses fatos já eram do conhecimento de em razão de um equívoco que eu cometi, corrigindo,
dois órgãos da estrutura da Secretária de Segurança que é o fato de que o Governador Jaime Lerner tinha
que, segundo suas próprias informações, foram cria- inicialmente afastado temporariamente a figura do Dr.
dos neste Governo. Então, eu, por último, aqui, eu Ricardo Noronha da chefia da Polícia Civil, aguardan-
faço... Quer dizer, aqui também, mais do que uma in- do as conclusões. O não-comparecimento dele fez
dagação, eu gostaria aqui, na ratificação do compro- com que o Governador determinasse a exoneração
misso de V. Ex!!, no sentido daquilo que é a nossa mai- do Delegado Noronha. Com relação à preocupação,
or preocupação, que eu já assinalei no início, que já extremamente saudável, de V. Exª, de prosseguimen-
há um compromisso na nota oficial do Governo do to dos trabalhos e de instrumentação inclusive do Mi-
Estado no sentido do prosseguimento efetivo das in- nistério Público para exercício da sua tarefa, eu quero

--vestif:lações. Porque-<:IivefSGS membros do Ministério informar a V. Exª que, hoje, o Dr. Giacóia, acompanha-
Público manifestaram a mim, hoje, e outros segui- do pelo Dr. Olímpio, estiveram, esteve no Gabinete do
mentos policiais, uma preocupação de que, na noite Governador Jaime Lerner, na presença do Chefe da .



O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu agra~

deço S. Ex!!, Sr. Presidente, essa oportunidade. Quero
saudar também aos demais membros da Comissão,
da CPI, ao Secretário de Segurança Pública, Dr. Cân
dido Martins de Oliveira, que está aqui presente, a to
dos os demais secretários e também à população e à
imp-rensa, que nos acompanharam nesses dias. Sr.
Secretário, V. Ex!! me conhece e eu sou um pouco de
pavio curto. V. Ex!! sabe como é que, de vez em quan-
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Casa Civil e do Secretário do Governo para tratar do, saio por aí "chutando o pau da barraca". Mas a mi-
exatamente desse assunto. Ele levou ao Governador nha intenção, em toda minha atividade, em toda mi-
um expediente, que eu não trago, não tenho aqui - nha vida, foi sempre a mais rápida e honesta possí-
não sabia que seria questionado a esse respeito - , vel, principalmente na defesa dos direitos e da cida-
onde ele solicita ao Governador a determinação ao dania, e especialmente quando a isso se referem as
Secretário da Segurança que disponibilize quinze po- pessoas mais desprovidas dos bens materiais e dos
Iiciais, entre militares e civis, para permanentemente, status sociais. V. Ex!!. Antes de entrar no inquérito, eu
à disposição do Ministério Público, auxiliarem o Minis- quero fazer uma constatação. Há muitos anos eu
tério Público em todas as questões relativas às reco- ando por este Estado. Não sou paranaense, como é,
mendações que esta Comissão vai passar às mãos como acontece... O Deputado Biscaia é paranaense
do Ministério Público. Este compromisso, em nome de nascença e é Deputado pelo Rio de Janeiro; eu
do Governo, o Governador despachou imediatamen- sou gaúcho de nascença e Deputado pelo Paraná.
te, encaminhando à Chefia da Casa Civil e a mim Isso acontece, a vida nos faz essas brincadeiras.
como Secretário de Segurança, determinando atendi- Mas, de qualquer forma, eu me sinto muito orgulhoso
mento. Eu pretendia, hoje ainda, entrar em contato de ser Deputado pelo Paraná, mas eu ando perce-
com o Or. Giacóia, porque preciso que ele me identifi- bendo o seguinte: que a questão da cidadània, isto é,
que o perfil dos policiais que ele deseja, porque é um da qualidade de vida, da segurança do indivíduo está
processo de investigação e de segurança que, evi- se deteriorando rapidamente e de uma forma, eu di-
dentemente, o Ministério Públicotem que descrever o ria, quase inaudita, principalmente quando é o cida-
perfil dos policiais, e se possível, que ele inclusive es- dão pequeno, o pobre, seja ele da periferia da cidade,
colha os policias, com o conhecimento que tem, para seja o desempregado, seja a doméstica e seja, princi-
que possamos, a estrutura de segurança, colocar à palmente, na área rural, o agricultor pequeno, isto é, o
disposição dele. Mais do que isso: o Governador Jai- agricultor familiar e o agricultor sem terra. Então, esta
me Lerner determinou a mim e ao Chefe da Casa Civil é uma primeira constatação que eu quero fazer e que-
permanente contato com a área do Ministério Público, ro deixar claro que ficou assim patenteado... Nós
no sentido de subsidiar com recursos humanos e até sempre nos perguntamos por que será que há tanto
recursos materiais, disponibilizando inclusive equipa- problema, há tanta morte pouco explicada? E parece
mentos do Governo, como aviões, para agilidade do que nesses três dias que aqui estivemos e nos mais
Ministério Público para atingir os objetivos desta Co- de cinco meses que já estamos investigando, junta-
missão. mente com autoridades aqui do Paraná, com o Minis-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS tério Público, com o Grupo FERA, com a Polícia Fe·
BISCAIA - Sr. Presidente, Sr. Secretário, eu agrade- deral, com a Receita Federal e com tantas outras au-
ço aí os esclarecimentos prestados por V. Ex!! Mani- toridades, nós, finalmente, em três dias, agora, pude-
festo aí a minha confiança de que as investigações mos detectar e abrir e descortinar para a população
prossigam, no sentido do enfrentamento da situação. do Paraná um quadro, eu diria, quase desolador _
E também cumprimentando V. Ex!!, aí sim, pela postu- não dá pra dizer menos. E o nosso espanto é geral.
ra democrática de prestar esclarecimentos, mais do Agora, diante disso, eu tenho aqui uns recortes de jor-
que à CPI, à própria sociedade do Estado do Paraná. nais que eu vim aqui trazer de propósito para a au-
Sr. Presidente, eu encerro a minha intervenção. diência com V. Exa Reuniões de (ininteligível) de 99_

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) portanto, há mais de um ano atrás. V. Ex!!, numa lon-
- Concedo a palavra ao eminente Deputado Padre ga entrevista de página inteira da Folha do Paraná e
Roque. A princípio, Padre Roque, o senhor tem dez Folha de Londrina, V. Ex!! dizia: "O Paraná é um Esta-
minutos. do muito seguro". Eu perguntaria a V. Ex!!: depois dos

três dias que a CPI passou aqui, V. Ex!! ainda daria,
diria a mesma coisa, faria a mesma afirmação depois
desses três dias?

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Deputado Padre Roque, a entrevista que
eu dei e que V. Ex!! tem à mão é uma entrevista conce
dida numa circúnstâncía, num contexto, na cidade de
Londrina, quando eu estava atendendo a questões
relativas à área da criminalidade lá. Questionado pe-
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los jornalistas, dei várias respostas, conforme V. Ex!! O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
tem conhecimento. E, no contexto de comparação OLIVEIRA - Pois não, Deputado. Procurarei ser bre-
geral, não apenas na questão do tráfico, mas da cri- ve. Na área da Polícia Militar, no primeiro período do
minalidade como um todo, eu disse isso que V. Ex!! Governador Jaime Lerner, reconduzimos aos qua-
acabou de referir. Reafirmo que considero o Paraná, dros da Polícia 1.600 soldados que faziam guarda de
em várias áreas da segurança pública, um Estado ex- segurança no banco do Estado. Além disso, coloca-
tremamente com a criminalidade controlada. Apenas mos nos quadros da Polícia Militar em torno de mil ho-
para citar alguns, tivemos, durante todo período da mens por ano, no primeiro período da administração
minha administração, um seqüestro em Marechal do Governador Jaime Lerner. Optamos pelo investi-
Cândido Rondon... mento no policiamento preventivo. Encontramos, na

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ (Ininteli- área da Polícia Civil, um quadro .muito... d~ muita ?ifi-
. I) culdade, porque governos anteriores haviam reallza-

glve . d 'bl" - d_. . " •. _ o concursos pu ICOS para nomeaçoes nos qua ros
(Nao Identificado) - Se e uma Interrupçao, per- da Polícia Civil e esses concursos estavam questio-

mite V. Ex"? nados na Justiça, por candidatos que se sentiam pre-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) judicados. Estávamos de mãos atadas, porque, como

- Deixa o Secretário responder depois. V. Ex!! sabe, enquanto um concurso está sub judice'
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tá bom. há uma vedação constitucional e legal para que o Po-
a SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE der Executivo preencha aquelas vagas. Tínhamos,

OLIVEIRA _ Posteriormente, um seqüestro do filho como temos, em torno de 2000 vagas no quadro da
Polícia Civil, entre investigadores, escrivães e delega-

de um empresário em Curitiba; posteriormente, um dos. Tão logo resolvemos as ques... resolvemos as
seqüestro de um fazendeiro em Apucarana e recente- questões no Poder Judiciário, meados do Governo
mente, infelizmente, um seqüestro em Bocaiúva do anterior, pleiteei ao Governador autorização para rea-
Sul, todos esses resolvidos, com as vítimas do se~ Iização de um concurso público para nomeação e pre-
qüestro resgatadas. Portanto, acredito que neste pon- enchimento, peJo menos, de 1400 vagas, que era a
to a Polícia tenha agido com competência. Posso, en- urgência urgentíssima que tínhamos para a nomea-
tratanto, dizer a V. Exª que, no que se relaciona ao ção desse pessoal. O Governador autorizou. Realiza-
narcotráfico, as informações de que dispomos agora, mos um concurso público através da Escola de Polí-
com o testemunho de membros da CPI, com o con- cia, pela primeira vez regionalizado no Paraná. Como
vencimento revelado à opinião pública, eu afirmo que, todos sabem, o concurso público demanda determi-
com relação ao combate ao narcotráfico, há muito por nados prazos de publicação. Este concurso público
fazer e será feito. veio a ser ultimado no final do ano passado. Não acre-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Bem, eu dito bem... não me lembro bem a data. É possível que
teria uma réplica a fazer, mas isto não é um debate, seja até essa data que V. Exª se referiu. Eu homolo-
isto é um questionário, um questionamento. Eu ape- guei o concurso. O resultado desse concurso foi publi-
nas quero dizer que tenho problemas quanto à res- cado. Durante trinta dias aguardamos eventuais im-
posta que V. Exª deu nessa primeira questão minha, pugnações a este concurso. Felizmente, não houve. E
mas vem uma segunda. V. Ex!! promete hoje que vai hoje eu estou trabalhando com a Secretária da Admi-
oferecer um número x de policiais - parece que são nistração, que aqui está, para o preenchimento des-
vinte, quinze policiais, sei lá - para o Ministério Públi- sas vagas de investigadores e de escrivães. E estou
co. Eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, é uma' propondo ao Governo, através da Secretaria da
das grandes exigências que o Ministério Público pre- Administração, também uma autori~ação para aber-
cisa. Mas, no dia 19 de dezembro de 1999, V. Ex!), tura de novo concurso para preenchimento dos claros
mais uma vez... aliás, representado, neste caso; pelo na área de delegados da Polícia Civil.
Chefe da Polícia, João Ricardo Kepes de Noronha, O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu agra-
afirma, na Gazeta do Povo, o seguinte: "O Governo' deço a sua resposta Excelência. Eu gostaria de conti-
vai nomear mil novos policiais". Eu só faço a pergunta: nuar agora no aspecto mais genérico, novamente na-
quantos foram nomeados até agora, até hoje, desde o quilo que faz um pouco a teoria - e a teoria norteia
dia 19 de dezembro de 1999, portanto, há uns bons uma certa prática, e vice-versa também. Em falando
meses para cá? Resposta tanto quanto objetiva pos- de segurança e insegurança, V. Exª afirma na... é ...
sível, Excelência. no Jornal do Estado, do dia de 10 de fevereiro de
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2000, portanto, há poucos dias atrás que: "Inseguran- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ça existe no mundo todo..." E, para precisar mais: " - Eu sei que o senhor é objetivo, mas quero...
...mas eu observo que há muito mais um sentimento O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu quero
de insegurança do que fatos que generalizem a inse- dizer a V. Ex!! que V. Ex!! me deu essa chance de (inin-
gurança". Mais uma vez a pergunta: diante de tudo teligível.) Eu gostaria de dizer....
aquilo que a CPI revelou nesses três dias à popuJa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ção do Par~ná, V. Ex!! ~inda pensa que a seg~r~nça é _ Deputado Padre Roque, quero apelar, inclusive, pra
uma questao de sentimento, portanto, subjetiva, e sua sensibilidade, porqua o senhor tem alguns com-
não é uma questão objetiva? panheiros aqui, quatro, que deverão estar no aeropor-

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE to às cinco horas da manhã. Portanto, eles devem es-
OLIVEIRA - Sr. Deputado, já que V. Ex!! falou que ia tar, no mínimo, uma hora antes. O nosso embate aqui
fazer uma colocação teórica, em tese, a respeito des- foi tremendo e eu sei que o senhor tem capacidade. o
sa resposta que eu dei, eu pretendo que V. Ex!! me seu coração (ininteligível.)
permita dizer que se discutia nessa entrevista, não O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
lembro do seu inteiro teor, a questão da sensação de bem, eu farei o possível, eu farei o possível. Quando
insegurança que a população do Brasil tem, tendo em V. Ex!! teve no mesmo dia, 10 de fevereiro, portanto há
vista a rapidez da mídia, a transposição para dentro muitos poucos dias atrás, V. Exª falando do Grupo
dos lares do crime que ocorre nos Estados Unidos, na FERA do combate a drogas, aqui do Paraná, refe-
Europa, São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, re-se ao Dr. Adauto Abreu de Oliveira, como sendo
enfim, em toda ~ociedade. E que a mídia, que presta um especialista em investigaçges delicadas, e diz que
um grande serviço de comunicação, de informaç30, o Governo assume o combate là droga com muita se-
ao meu ver - essa é uma questão de análise pessoal gu rança. Agora, eu quero lhe ,fazer uma pergunta e
-, com a divulgação de determinados fatos delituo- também uma pequena reclamrção. O Dr. Adauto es-
sas, de determinados crimes, com a exploração na teve meses a fio à frente do Grupo FERA, sem sala,
mídia, na análise da criminologia por parte de pesso- sem telefone, sem pessoal, sem carro, e hoje ainda
as que nem sempre têm informação, capacidade téc- .I está numa situação precária - não mais tão precária
nica para análise dessas questões, a mídia faz com assim. Eu pergunto: que que V. Ex!! vai oferecer de
que, através do sensacionalismo de alguns, se proli- concreto ao Grupo FERA em recursos, até pra pegar
fere na sociedade, nos lares, uma sensação de inse- diárias pro interior? As primeiras foram liberadas em
gurança que às vezes não corresponde a uma inse· tempo... há poucas semanas atrás. Vou perguntar a V.
gurança real. Continuo com esta tese e defendendo, Exª: como vai ser a estrutura, o pessoal e a qualifica-
com todo respeito àqueles que divergem desse posi- ção, que sempre deve ser requalificado, pros policiais
cionamento, essa observação que eu faço não ape- do Grupo FERA?
nas como Secretário de Segurança mas como cida- O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
dão brasileiro. OLIVEIRA - Sr. Deputado, o Grupo FERA foi criado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) por nós enquanto eu estive na Secretaria. Teve sem-
- Padre Roque. o senhor tem dois minutos. pre à testa o Delegado Adauto. Retornando à Secre-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Eu gosta- tari~, determinei a r~conduçã.o dele a esse posto. No
ria de pedir já antecipadamente a V. Ex!!, diante das proj~to e.na r~soluçao que criamos o Grupo FE~~, a
respostas bastante prolongadas do nosso ilustre Se- pedl~o e Inspirado pelo D~lega~o Adauto, ele ~ollclta-
cretário de Segurança Pública, que eu tivesse mais va tres delegados: doze investigadores e, e~~den!e-
tempo, porque eu tenho necessariamente uma por- me.nte, te~efone, viaturas e recurs?s ~e moblhzaçao.
ção de perguntas a serem feitas, bem concretas, ~oJe ..: hOJe, o Delegado Adauto dlspoe de dezenov~
onde nós vamos chegar aos poucos. In:,estlg~do~es, os delegados competente~, os esc!l

vaes. Nao tinha - e agradeço a V. Exª - a Informaçao
O SR. PR~SIDENTE (Deputado Ma~no ~a.lta) de que ele tem dificuldades de recebimento de diárias

- Mas eu gostaria que o senhor fosse mais objetivo, para mobilização para o interior ou para as suas via-
porque... gens. É... o mecanismo de liberação de diárias na

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sou área da segurança não passa necessariamente pelo
super... eu sou superobjetivo, de tal forma que as mi- Secretário da Segurança, que aprova... faz a proposta
nhas interrogações, a não ser a exposição inicial, não do orçamento, e a execução orçamentária fica em
levaram um minuto em... cada órgão da Secretaria: na Polícia Militar com a Po-
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lícia Militar; da Polícia Civil com a Polícia Civil. Mas
acato a recomendação de V. Ex!! e tomarei providên
cias no sentido de corrigir essa falha.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta
ria de fazer ainda uma outra pergunta muito importan
te. Nós constatamos, durante esses dias agora, que
aqui a questão do roubo de carros - aliás, estatistica
mente isso já é sabido e amplamente divulgado -, Pa
raná e Curitiba funcionam, assim, como um dos cen
tros onde mais carros se roubam, que os desman
ches são grandíssimo negócio. E no dia 16 de dezem
bro de 99 já a nossa sempre presente Gazeta do Povo
publicava, em manchete: "Desmanches faturam
172,8 milhões em 99". Não estávamos nem no fim do
ano ainda e já tinham essa soma. Eu pergunto a V.
Ex!!: desmanche ficou comprovado com tráfico de dro
gas, crime organizado, crime organizado, envolvi
mento de policiais civis é algo normal e comum e ab
solutamente perverso aqui em Curitiba e também no
Paraná, tanto quanto já pude ver, não é diferente. Eu
pergunto: V. Ex!! desconhecia essa brutal realidade,
esse roubo de carros, esse achaque, essas mortes
que ocorreram, e tantas inexplicadas, que o doutor,
aliás, o Major Neves hoje nos entregou um dossiê
onde tem dezenas, eu tenho a impressão, eu não
pude ler ainda, mas deve ter seguramente umas duas
dezenas de mortes não explicadas ligadas a tudo isso
aqui, a desmanche, narcotráfico, brutalidade de poli
ciais. V. Ex!! desconhecia tudo isso para não tomar a
atitude e manter o Ricardo Noronha, o Mário Ramos,
enfim, um bocado de policiais à testa de delegacias
importantes e até da chefia da Polícia, quando hoje fi
cou provado, através de denúncias seríssimas, que
tortura brutal aconteceu através das mãos do Delega
do Noronha, em 94, aqui em Curitiba, quando ele ain
da não era chefe, mas já era importante figura na hie
rarquia da Polícia. Então, eu quero perguntar a V. Ex!!,
Sr. Secretário: desconhecia V. Ex!! tudo isso e só ago
ra é que o Delegado Noronha foi afastado pelo Lerner
e não por V. Ex!!? E isso me deixou ontem um bocado
perplexo, porque se sou eu Secretário e o meu supe
rior passa por cima de mim, eu peço o boné e vou em
bora. Eu sinceramente fiquei perplexo de que não foi
V. Ex!! (Palmas.), mas teve que ser o Governador do
Estado a demitir um subalterno seu e não subalterno
do Lerner, ao menos dentro da escalaridade e da hie
rarquia que são típicas de nossas esferas governa
mentais. Pergunto: conhecia V. Ex!! e como é que ex
plica a ponte que fez por cima de V. Exª o Governador
do Estado?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Pois não,
Deputado. Com relação ao assunto de desmanche,

sempre foi motivo da minha maior preocupação. To
dos os que convivem comigo - e V. Ex!! que leu várias
entrevistas que eu dei em jornais, provavelmente
deve ter lido alguma manifestação pública minha com
relação a esse assunto...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Com cer
teza.

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - ... onde inúmeras vezes eu determinei
providências, as mais sérias possíveis, tanto da Polf
cia Civil quanto da Polícia Militar, com relação aos
desmanches de veículo, aqueles que usam o-nome
de desmanche como fachada de roubo de carro. Ja
mais me conformei com essa situação aqui em Curiti
ba. Com relação, pra ser objetivo, à exoneração do
Delegado Noronha, eu quero informar a V. Ex!! que
durante a noite em que houve o depoimento e a mani
festação de membros do CPI, não me lembro exato
na CPI, não lembro exatamente do dia, eu fiquei n~
casa do Governador, acompanhado pelo Secretário
Gerson Guelman(?), por outros secretários de Esta
do, analisando a gravidade da situação daquilo que
vimos, eu como Secretário de Segurança, os demais
companheiros como integrantes do Governo. No dia
seguinte, terminada essa reunião na casa do Gover
nador, nos reunimos no seu gabinete na Copel, eu
presente, o Chefe da Casa Civil, o Secretário do Go
verno, o Presidente da Assembléia lá esteve, o Líder
do Governo lá esteve e lamento dizer a V. Ex!! que V.
Ex!! faz uma afirmação que não corresponde, até evi
dentemente V. Ex!! não faz isso com intenção, porque
a notícia espelhada nos jornais dava essa impressão.
Como evidentemente o cargo de delegado-geral é
provido por decreto do Governador do Estado, e o Go
vernador Jaime Lerner é o chefe da equipe, eu enten
di, ele entendeu e todos entendemos que ele, Gover
nador, responsável maior pela administração, deveria
divulgar a medida do Governo, até em respeito à CPI,
e não ao Secretário da Segurança Pública, que, pos
teriormente, complementaria através da imprensa a
decisão do Sr. Governador. Portanto,' não houve por
parte do Governador nenhum desmerecimento ao
Secretário da Segurança Pública, porque participei
de todos os entendimentos que levou o Governador a
essa decisão final.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Apesar
da seriedade desse momento, eu gostaria de fazer
uma pequena blague nesse momento. Diriam os ve
lhos italianos: se non à vero ai meno bene trovata vos
tra responsa (sic). Entende? Eu diria isso.

(InterVenção inaudível.)
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, não mo a V. Exª que esta conduta terá conseqüências
conhece? Mas depois da novela todo mundo já devia graves.
estar entendendo tanto italiano assim. Se non à vero, O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Só para
ao menos foi bem explicado. Eu não acredito nesta um adendo: para quando poderemos esperar as pri-
colocação, mas tudo bem. Cada um de nós tem o di- sões de Ricardo Noronha, Mauro Canuto e outros que
reito de fazer. Agora, a última pergunta. Eu teria mui- a Justiça já expediu ou virá a expedir nas próximas
tas, mas também muitos outros querem perguntar. V. horas?
EXª afirmou que todos os delegados .foram convoca- O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
dos, instados, notificados para que aqui estivessem. OLIVEIRA - O que eu posso afirmar a V. EXª ...
Agora, esta é a única dúvida agora, o meu problema, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
inclusive, com o Governador Jaime Lerner neste mo- - O senhor tem um minuto para responder essa per-
mento, porque ele nos garantiu, no primeiro dia que gunta do Padre Roque, e aí nós vamos passar ao De-
aqui estivemos, em audiência no Palácio, nós ouvi- putado Robson Tuma.
mos da boca do Governador que ele não admitiria O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
que nenhum funcionário público, uma vez convocado, OLIVEIRA - Exatamente. Eu não posso precisar a
ou até convidado pra se inquirir, viesse, se negasse a data, porque provavelmente eles estão em lugares in-
vir. Parece pela explicação que V. Exª dá que as pes- certos. Há três delegados de primeira classe, confor-
soas convocadas para virem depor, tipo Noronha, me eu li no ofício, incumbidos pelo delegado-geral
Mário Ramos e outros, não tinham razões para não atual de localizá-los e especialmente o Delegado No-
estar aqui ontem e hoje. Por que não estão? São auto- ronha e evidentemente a todos os demais. Tão logo
ridades. Não foi mais uma vez quebrada diante de um tenhamos condições policiais de encontrá-los proce-
- não é insubmissão -, de um desacato, de um des- deremos o cumprimento da ordem judicial.
respeito, não apenas a sua determinação, na qual eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
quero crer com toda a justiça que ela houve, que foi - Concedo a palavra ao eminente Deputado Robson
duas ou três que V. Exª reiterou isso, mas também Tuma.
agora o chefe geral da Polícia disse a mesma coisa do O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta-
Dr. Lagana, falou a mesma coisa. Então, eu pergunto: ria apenas de agradecer, externar o meu agradeci-
por que Mauro Canuto, Homero, Germano, Mário Ra- mento às respostas do Secretário, ainda que também
mos e Ricardo Noronha não vieram aqui? Que expli- tenha que declarar que muitas não me satisfizeram
cação o povo do Paraná vai receber desse fato de su- em absoluto.
balternos e, agora, fora de hierarquia, inclusive depois O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
de demitidos, simplesmente se negarem a cumprir - Deputado Robson Tuma.
uma ordem de instância superior? O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Se-

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE cretário, eu vou tentar ser rápido nas perguntas e vou
OLIVEIRA - Sr. Deputado, eu agradeço a V. Exª a cre- pedir pro senhor então ser rápido nas respostas. O
dibilidade que V. EXª nos dá no sentido de confiar na senhor é o responsável pela segurança pública do
afirmação que fizemos, testemunhada e comprovada Estado, certo? ~ senhor sofreu algum atentado?
por escrito, de que determinamos todas as medidas O SR. CANDIDO MANUEL MARTINS DE
cabíveis para apresentação de todos os nominados OLIVEIRA - Veja bem. Eu no primeiro período da ad-
nesta Comissão. Todas as providências possíveis fo- ministração do Governador Jaime Lerner tive a viatu-
ram adotadas. Eyidentemente, quem pode responder ra em que eu transitava alvejada por tiros.
por que não compareceram aqui não é o Secretário O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quem
de Segurança, que também se ressentiu da ausência estava dentro do carro?
deles aqui. Recrimina-os pela não-presença aqui, O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
tanto que eu disse a V. Exª e reafirmo que o Governa- OLIVEIRA - O meu motorista antigo, que dirigia o
do-rtransformou em afastamento em uma exoneração carro, e eu ao seu lado no banco da frente.
da função. E há uma diferença muito grande nessas O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quem é
duas figuras do Direito Administrativo. Lamento que o delegado que investiga o caso?
isto não tenha acontecido. V. Ex!! pode interpretar O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
como uma rebeldia, uma rebelião contra a ordem do OLIVEIRA - Veja bem. Na época eu solicitei ao Dele-
Governador e do Secretário de Segurança, mas afir- gado-Geral da Polícia a designação de um delegado
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especial que procedesse à investigação e que solici- O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
tasse a presença de um membro do Ministro Público. OLIVEIRA - Eu não pretendia isso, Deputado.
Isso foi feito, na ocasião foi designado pelo Delega- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Se-
da-Gerai de então, sem a minha interferência, o Dele- cretário, os carros usados pela Polícia Civil do Paraná
gado Noronha. Posteriormente, este inquérito foi en- são próprios?
caminhado, até onde eu tenho conhecimento - que O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
confesso a V. Ex!! que procurei não interferir no de- OLIVEIRA _ Os carros?
~enr~lar das investigações, até p.ara evitar que, ~e O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Carros
Imaginasse que eu estava pre~slonando.a Pollcl~ usados ou se têm carros alugados na Secretaria?
para esta ou para aquela soluça0 -, tomei conhecl- A

mento posteriormente de que este inquérito teria sido O SR. CANDIDO MANUEL MARTINS DE
remetido à Delegacia de Homicídios. OLIVEIRA - Tem, tem carros alugados.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Foi solu- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - São alu-
cionado o caso? gados da onde? A

O SR CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE O SR. CANDIDO MANUEL MARTINS ~~
. " OLIVEIRA - Alugados de duas empresas que partlcl-

OLlVEI~A - Lamentavelmente, para mim, ate o mo- param de uma licitação, venceram esta licitação e fir-
mento nao. maram um contrato com o Governo do Estado para a

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor locação de viaturas. Eu peço a V. Ex!! permissão ape-
não acha estranho o Dr. Noronha ter sido o chefe num nas para justificar: quando eu assumi a Secretaria de
processo onde o senhor como Secretário de Segu- Segurança a frota da Polícia Civil estava absoluta-
rança Pública é vítima, já fazem alguns anos, e até mente sucateada, bem como da Polícia Militar. Na Po-
hoje não houve uma solução pro caso. lícia Militar, nós temos o fundo de reequipamento da

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE Polícia Militar que dispunha de recursos e nós pude-
OLIVEIRA - Acho. Não acho estranho com a conota- mos, com a autorização do Governador Jaime Lerner
ção que V. Ex!! pode, me desculpe, estar... com a liberação de recursos, adquirir viaturas própri-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Qual a as através do fundo. Na área da Polícia_Civil, nós não
conotação que eu dei, Sr. Secretário? disp~n,hamos de recur~os .no fu~do para a,q~isição_ e

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE ~reclsavam?s c?m urgencla equipar a :ollcla. E nao
OLIVEIRA - N~ . d h t h t1nhamos dtnhelro para comprar um numero grande

. _ a~, que eu v~Jo e ac ar es ran o ou de viaturas de uma só vez. A experiência da lecação
p~r tncompetencla ou.por, SIm, por q~alqUevr out~a ra- de viaturas em outras áreas da administração, como
zao. ~~ora, eu gostana apenas de dizer a ..Ex que Itai u como a Prefeitura de Curitiba enfim outras
claSSificou de atentado, normalmente os cnmes de , p, I t I I - d' I c '-0

d V. E a ' h . t t areas nos evou a op ar pe a so uçao a o aça .encomen a, e . x- e um omem expenen e nes a .
área, sabe que quando há um atentado ou para intimi- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ~ena .de-
dar ou para chegar às últimas conseqüências, um selegante de pergunta~ ou talvez o sen~or nao sal~a,
tentado planejado ou assassinato planejado, de en- s~ .0 senhor puder me tnformar quem sao os propne-
comenda, é um dos crimes de mais difícil solução. tanos dessas e~presas?
Exatamente porque há todo um planejamento, há O SR. CANDIDO MANUEL MARTINS DE
todo um envolvimento com relação a isso, há todo um OLIVEIRA - Os proprietários das empresas. São
planejamento de execução e há todo um planejamen- duas empresas. Eu não lembro exatamente o nome.
to de fuga. Aqueles que têm alguma experiência na Uma é Ouro Ver!te e outra CONTRANS ou
área policial sabem que a grande maioria dos crimes CONSTRAN. Eu rigorosamente...
insolúveis, não apenas no Brasil, mas no mundo intei- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
ro, são aqueles crimes de encomenda. Está aí ainda não sabe o nome dos proprietários?
uma dúvida com relação à morte do Presidente dos O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
Estados Unidos, Kennedy, que até hoje se discuti OLIVEIRA - O proprietário de uma das empresas
quem foi o autor do assassinato ou não, supostamen- que é a Ouro Verde, se eu não estou enganado, o so-
te um crime de encomenda. brenome é Frari e o prenome ou nome é Celso ou

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Um dia Ciro.
eu espero, realmente, poder comparar a Polícia do O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
Paraná com a Polícia dos Estados Unidos. disse que a Comissão (Ininteligível.) que o senhor.



O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Vou ten
tar ser o mais breve possível, Sr. Presidente. Agrade
ço. O senhor disse que ficou no lugar do Dr. Noronha o
seu substituto, seria isso, o Dr. Lagana?

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Sim.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O Dr. La
gana não é o homem de confiança do Dr. Noronha?

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - É, veja bem, Deputado. A estrutura da
Polícia Civil dispõe de quarenta e poucos delegados
de primeira classe. O Dr. Lagana é um desses delega
dos. O exercício da função de delegado-geral e de
subdelegado ou substituto do delegado-geral, que no
caso é o Dr. Lagana. é privativa de delegado da pri
meira classe. Então, o Dr. Lagana preenche todos os
requisitos para o exercício da função, tem uma longa
experiência administrativa, a última, já ocupou esse
cargo em governos anteriores e com outros delega
dos-gerais, por duas ou três vezes, e, finalmente, an
tes de ocupar essa função, ele era o Correge
dor-Gerai da Polícia Civil. Então, ele foi escolhido por
nós, por mim, como substituto do delegado-geral pe
los seus méritos e pela sua qualificação profissional.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu, obvi
amente, não posso fazer um juízo sobre o Dr. Lagana,
mesmo porque eu não o conheço, mas o senhor não
acha estranho um subordinado direto, um homem,
em tese, de confiança investigar o seu próprio chefe?

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Pode a princípio parecer que sim. Entre
tanto, eu afirmo a V. Exª que confio no espírito profis
sional do Dr. Lagana. Além do mais, quero dizer que a
sua investidura no cargo de delegado-geral não é
uma investidura definitiva, ele está substituindo o de
legado-gerai, que até então era afastado até que se
apurasse a responsabilidade final. Então, nada mais
normal de que afastado o delegado, para possibilitar
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por determinação do Governador - aliás, eu devo fa- terpretação que nós dávamos é que era o início do
zer um testemunho público de que o Governador em trabalho da CPI, que ia aprofundar as suas investiga-
momento nenhum deixou de contribuir com esta Co- ções e teria um relatório final. Este relatório final po-
missão em tudo que a ela foi necessária. O senhor deria até a própria CPI chegar o convencimento de
disse que o senhor afastou alguns policiais citados na que não havia culpabilidade deste ou daquele. Então,
Comissão porque foram evidenciados a juízo da Co- o que eu disse é que o afastamento seria preventivo,
missão. O senhor é um homem justo? seria temporário até que se ultimassem os trabalhos

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE da CPI ou as investigações determinados pelo Gover-
OLIVEIRA - Desculpe, Deputado, eu não entendi. nadar.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
disse que afastou alguns policiais de suas funções e - Deputado Robson Tuma, gostaria que V. Exª remis-
qUe foi evidenciado algumas irregularidades a juízo se o tempo pra que a gente pudesse adiantar o traba-
desta Comissão. O senhor se considera um homem lho.
justo, o senhor afasta porque um outro órgão ou uma
outra pessoa fez um juízo de alguém que trabalha pro
senhor?

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Eu gostaria de explicar a razão que eu
dei para... Evidente que essas pessoas foram afasta
das em razão do trabalho da CPI. Quando eu disse a
juízo dos membros da CPI, foram as entrevistas que
ouvi dos membros da CPI. Então, a juízo dos mem
bros da CPI que externaram o seu convencimento da
culpabilidade dessas pessoas, pelo respeito que a
CPI nos merece, nós afastamos imediatamente es
sas pessoas. Acho que foi uma medida justa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Que di
zer, então, que a seu juízo esses policiais são inocen
tes.

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Não foi isso que eu quis dizer, Deputado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu estou
perguntando.

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Exatamente. Eu vou esclarecer. Eu disse
que a juízo, naquele momento, dos membros da CPI
eles teriam culpabilidade. A meu juízo, com o externa
menta dessa evidência que eu vi publicado nos jorna
is e o convencimento dos membros da CPI, o meu juí
zo é que procedemos de acordo, não apenas com a
lei, com a moral e com a ética.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - No afas
tamento que foi dado - e o senhor nos explicou aqui,
dizem que são afastamentos que foram feitos até a
CPI acabar, encerrar os seus trabalhos. O que signifi
ca isso? Quando acabasse os seus trabalhos as pes
soas seriam reconduzidas?

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Não. O que eu quis dizer, Deputado, foi
que at~ o afastamento que já não é mais preliminar,
fo\IÜm afasta'mEmto definitivo, naquele momento, a in-
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as averiguações, o seu substituto legal ascendesse a O SR. DEPUTADO ROB~C?N TUMA -:Fo! pe~i-
essa responsabilidade. Com o afastamento definitivo do, sim, pro senhor depor em sIgilo, e a Comlssao nao
do Delegado Noronha está respondendo, e ele se aceitou.
qualifica assim no ofício que me mandou, pela Direto- O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
ria-Geral da Polícia Civil, o substituto legal. Isso não OLIVEIRA - Exatamente.
significa dizer que por ocasião da nomeação do dele- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Porque o
gado-geral efetivo não se confirme a presença dele à senhor era um homem público e como pessoa pública
testa da PoHcia Civil ou de um outro delegado que a o senhor tinha que esclarecer em público a função
juízo do Secretário de Segurança e do Governador do que exige a Secretaria de Segurança Pública.
Estado seja a figura mais recomendável. O SR. CÂNDIDO MANUELl MARTINS DE

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi- OLIVEIRA - Deputado, apenas para esclarecer...
dente, tenho mais três perguntas, eu vou ser bem bre- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Só para
ve. esclarecer isso. i

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
- Junte as três para ele responder as três de uma vez. OLIVEIRA _ Sim, claro. Quando eu usei a palavra

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O se- avaliação, quem sabe eu tenha usado impropriamen-
nhor... Não dá, Sr. Presidente. Desculpe. te. O que eu quis dizer foi que elementos do Governo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) estiveram aqui, porque eu recebi um convite para vir e
- Então, V. Ex! faça as perguntas em um minuto. a minha intenção inicial era averiguar juhto à Comis-

são se haveria condições de eu presta~ declaraçõesO SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
de maneira que outras pessoas fizeram/aqui na CPI,na sua manifestação...
também figuras, não sei se públicas ou n,ão, de mane-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ira sigilosa. Houve esse entendimento, ,apenas com
- Deputado Robson, eu quero fazer uma sugestão a relação a isso. A CPI entendeu que _ , V. EXª real-
V. Ex!! Faça a pergunta num minuto para que o Secre- mente, segundo informações que eu tenho, participou
tário responda e V. EXª aí tem um minuto para fazer dessas reuniões _, entendeu que eu deveria aqui
cada. comparecer da forma comQ .estou comparecendo. E

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor eu vir(, aqui e aqui estou.
na sua exposição disse: lia Comissão foi procurada O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ E tam-
assim' por membros do Governo para externar uma bém não considerei nenhuma dessas conversas
avaliação por parte do Governo". O que o senhor quis como uma posição do Governo, mas de colegas seus
dizer.com isso? que participam da administração que nos procuraram

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE em seu nome. Eu não entendi como uma posição do
OLIVEIRA - Foi procurada, desculpa, eu não... Governador em relação ao depoimento.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
disse que a Comissão foi procurada por membros do OLIVEIRA - Não, não. Perfeito. V. Ex!! tem razão.
Governo para externar uma avaliação por parte do O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não sei
Governo. E eu não entendi qual foi essa que nós fo- se entendi errado, eu quero...
mos procurado, eu inclusive fui o interlocutor disto, O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
mas em momento nenhum foi colocado uma imposi- OLIVEIRA _ Quem sabe eu coloquei de maneira pou-
ção de avaliação do Governo. co explícita, usando essa palavra que V.Exa contesta,

'0 SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE ou questiona, ou dá uma conotação que eu não quis
OLIVEIRA - Não, quem sabe eu tenha, me desculpe, dar, pode ser que o equívoco tenha sido meu. V. Exª
Deputado, eu tenha usado a, palavra avaliação como tem toda a razão.

uma... O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu quero disse que vai apurar tudo o que a CPI passar ao Mi-

esclarecer isso para não ficar aqui parecendo que foi nistério Público, que vai mandar investigar. E eu per-
negociado a sua vinda. gunto: e a Polícia não vai descobrir nada? Não vai in-

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE vestigar nada? Só aquilo que a CPI descobrir?
OLIVEIRA - Não, claro. Com determinado, eu pos- O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE

OLIVEIRA - Não, Deputado. Na nota oficial que o Go50...



O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, Sr. Secretário, várias das minhas per
guntas já foram respondidas por V. Exª, e foram per
guntas feitas pelo Deputado Biscaia. Eu só gostaria
de acrescentar uma questão que eu acho extrema-

_ mente importante, Secretário, pelos depoimentos que

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Claro.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E na sua
exposição o senhor colocou outra. Eu vou fazer a últi
ma pergunta, Sr. Presidente, até mesmo porque nos
estranha muito o fato de que a CPI em três dias já
conseguiu, através da autoridade judicial, decretar as
várias prisões, outras tantas deverão ser decretadas
e até hoje e por parte da própria Polícia, nós, pelo me
nos eu não tive conhecimento. Agora, para terminar, o
Estatuto da Polícia e as normas jurídicas que regem a
Polícia, ela diz que o não-cumprimento legal - e aí
serve pro funcionalismo público -, o
não-cumprimento de uma ordem legal é uma falta
grave e, em sendo uma falta grave, a pena máxima é,
inclusive, a expulsão dos quadros, do órgão público a
que pertence. A pergunta que faço ao senhor é a se
guinte: o senhor já abriu processo administrativo para
a expulsão de todos esses policiais que o senhor diz
ter determinado a vinda aqui e desobedeceram a or
dem de V. Exª?

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Já determinei ao delegado-geral todos
os procedimentos administrativos no sentido da puni
ção desses elementos que, desobedecendo a convo
cação da CPI, desobedeceram uma determinação do
Governador e do Secretário, que era o compareci
mento.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Muito
obrigado, Sr. Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Concedo a palavra ao eminente Deputado Celso
Russomanno.

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34721

vernador exarou e que foi lida pelo Deputado Biscaia, nós vimos aqui na Comissão, de que existe uma
há uma afirmação, há uma recomendação, há uma quantidade imensa de policiais militares e civis que se
ordem do Governador para que a Polícia use todos os encontram neste exato momento viciados em droga e
seus instrumentos para identificaros eventuais envol- que passam nas bocas-de-fumo de cocaína, todos os
vidas com o narcotráfico e puni-los. O que eu quis di- dias, no seu plantão, pra cheirar um pouco de cocaí-
zer, diante da colocação do Deputado Biscaia, foi que na, pegar um pouco de maconha e pegar mais dez ou
nós vamos colaborar com o Ministéri9 Público, sem quinze reais e colocar no bolso. Gostaria de solicitar a
que isso elida a possibilidade de outra~ investigações V. Exª que procedesse, por determinação sua, um
e outras puniçõés. exame em todos os policiais lotados na Secretaria de

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A per- Segurança do Estado, pra que V. Ex!! pudesse deter-
gunta foi exatamente por isso, a nota do Governador min~r o tratamento desse~ policiais, p~r~~e se nós
dizia uma coisa. continuarmos com a quantIdade de policIaIs que fo

ram denunciados aqui viciados em tóxicos, é evidente
que o senhor nunca vai ter condição de acabar com o
crime organizado e com o narcotráfico. Obrigado.__

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
OLIVEIRA - Pois não, Deputado. Eu acho que V. Ex!!
tem razão. Na verdade, a sociedade brasileira como
um todo está permeada desse malefício que é o uso
do tóxico. Evidentemente, a área da segurança públi
ca, através dos seus policiais, também padece desse
vício, e aí a circunstância é muito mais grave. V. E>:ª
tem razão. São os homens incumbidos da preserva
ção da ordem, da lei que eventualmente estão envol
vidos com isso. Eu agradeço a V. Exª a sugestão e
posso informar a V. Exª que amanhã mesmo estarei
tomando medidas, juntamente com o Secretário da
Administração, no sentido de adotar mecanismos
para proceder a esses exames.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Muito bem.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Obrigado, eu parabenizo V. Exª, Secretário, pela atitu
de - eu acho que não poderia ser diferente - que
mostra o compromisso desse Governo com a verda
de, com a seriedade, como bem colocou hoje pra mim
o Governador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Concedo a palavra à eminente Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sr. Secretário, Srs. Secretários, compa
nheiros, enfim, em primeiro lugar eu queria dizer a V.
Exª que eu não esperava atitude diferente que não o
seu comparecimento. Aliás, disse isso de público, por
volta das dez horas da noite. Dizer que eu não teria
perguntas, o Deputado Biscaia as fez, como autor
principal do requerimento, mas tenho algumas colo
cações que acho da maior importância, na medida
em que tenho tentado ser transparente nas minhas
colocações. Primeiro, comunicar a este Plenário que
ontem, ontem ou...
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(Não identificado.) - Dia 2?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dia
2, numa sessão reservada, nós votamos, a Comissão
votou, requerimento de autoria do Deputado Antonio
Biscaia e meu, no sentido de que fosse enviado um
ofício ao Governador, facilitando - mais do que nunca
facilitando não é o termo; desculpa é que eu já estou
extremamente cansada -, mas sugerindo ao Gover
nador que envidasse todos os esforços e fortalecesse
a posição do Delegado Marco Antônio Lagana na
apuração dos fatos aqui, durante esses três dias, nar
rados à CPI do Narcotráfico e, ainda, o voto de con
gratulações ao Governo do Estado, em função do tra-

_balho.que, desde o primeiro mOrnel1t9Lªtr~vésdº.~e

cretário, do Dr. Pretextato se dispôs a prestar junto à
CPI do Narcotráfico. Então essa era a primeira consi
deração no sentido de que, desde o primeiro dia, o
Governador nos recebeu, V. Exª estava presente,
como estava o Secretário da Casa Civil, Dr. Taborda
Pretextato, com quem eu tive a oportunidade de falar
nesses últimos três dias, pelo menos umas vinte a
vinte e cinco vezes. Talvez ele tenha sido, ele tenha
sido não ele foi, por determinação do Governador, o
interlocutor com a CPI, não apenas pra tratar dos as
suntos específicos da Secretaria, mas de todas as
necessidades que esta Comissão tinha. Eu não podia
deixar de, neste momento, ...

(Não identificado) - Que deputados?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - São
os Deputados que compõem a Comissão. Eu não po
dia deixar, neste momento, de agradecer, de público,
o empenho, o trabalho que o Secretário Pretextato
teve, em que, não apenas pra que alguns dos policiais
que aqui estiveram pudessem estar presentes, claro
que com sua ajuda, mas principalmente pra que tudo
que a CPI pleiteou pudesse ser atendido prontamente
como foi. Queria dizer que espero que parte da deter
minação do Item 11 da nota oficial, seja a designação
dos quinze policiais, mas tenho certeza que o Ministé
rio Público do Estado e o Ministério Público Federal
deve contar não com quinze policiais, mas cQ,m a de
terminação política do Governo Jaime Lerner 'na elu
cidação de todos os fatos aqui narrados, que são fa
tos muito graves. As sessões reservadas e as ses
sões públicas trouxeram à baila, talvez, o que aconte
ce em todo o País. Acho que esse foi o grande mérito
da CPI do Narcotráfico, ou tem sido, ao longo do últi
mo ano, acordar a sociedade brasileira e as institui
çoes, em todos os Estados, muito embora alguns
queiram politizar, ou talvez, por que véspera de elei
ção, os Vereadores principalmente, gostam um pouco
de política, mas de qualquer jeito, Sr. Secretário, o im-

portante é que se deixe absolutamente claro que a
CPI tem o objetivo de tirar a anestesia que reinava
não no Paraná, não no Rio de Janeiro e não em São
Paulo, mas acho que na sociedade brasileira. Quan
do o Presidente da República nos convidou, a coisa
da CPf do Narcotráfico, pra todos juntos, Governo Fe
deral e CPf, ou seja, Congresso Nacional, discutirmos
políticas públicas e modificações necessárias na le
gislação, era um objetivo nacional e não mesquinho,
regional, partidário. Essa é a diferença que faz a CPI
do Narcotráfico. Então, essa era uma segunda consi
deração. Finalizando, talvez essa seja a questão
mais importante pro Paraná. Todos'nós, e eu costu
mo ser verdadeira, todos nós nos assustamos. A situ-

ação que se expôs é uma situação grave. Nós ouvi
mos aqui a existência de caixinha de 10%, ouvimos
aqui a existência de vários desmanches na cidade,
que não quer dizer que não estejam em outros Esta·
dos a mesma situação ou situações parecidas em ou
tras áreas. Talvez nós não tenhamos isso no Rio, tal
vez tenhamos mais seqüestros ou talvez tenhamos
mais narcotráfico, mas a situação, de uma maneira
geral, é trazida a público, é uma situação grave. Se
falou muito da necessidade das denúncias na área de
narcotráfico, envolvendo a Polícia Civil, como o (inin
teligível) falou, e (ininteligível) falou absolutamente
nada. Ao contrário, se elogiou a Polícia Militar. Então
acho que não é uma questão da Polícia Civil como
uma instituição, mas de alguns elementos que dela
devem ser extirpados. Nós encontramos isso em vári
os Estados e tenho certeza que em todos os Estados
os Secretários estão preparados, contam com a CPI
do Narcotráfico e com as outras instituições no senti
do de debelar esse mal que é o (Ininteligível.) de tan
tos ilícitos ao mesmo tempo. Então eu pediria que V.
Exª tomasse ciência de todas as denúncias que foram
feitas aqui, denúncias de muita gravidade. Tenho cer
teza que o Governo Jaime Lerner, o Governo do PFL,
partido ao qual eu pertenço, tomará a partir de hoje,
não porque começou hoje não, mas porque a partir de
hoje se cria um novo fato, a sociedade participa desse
fato, eu acho que isso que foi o importante. Isso não é
no Paraná, isso não é no Governo do PT, do PFL, do
PDT, do PCdoB, do "P" que vocês quiserem. Não.
Essa é uma questão de todos nós. E o que nós todos,
Deputados aqui, quando resolvemos assinar, ou pe
dir aos nossos líderes a participação na CPI do Nar
cotráfico, tínhamos todos o mesmo objetivo, que da
qui a dez anos, daqui a cinco anos, daqui a oito anos,
nós não tivéssemos chorando, como outros países ir
mãos da América Latina estão. Portanto, não é uma
questão deste Estado ou de outro Estado, de um Se-
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cretário ou de outro Secretário. Essa é uma questão que nós vemos com isso é exatamente a falta de polí-
nacional e é uma questão que tem que ser levada tica de segurança pública. E quando eu digo isso, a
com a maior seriedade. Acho que hoje o Estado do Deputada Laura Carneiro ela disse muito bem, quan-
Paraná, hoje não, nesses últimos dias, nesses últi- do nós tivemos com o Presidente da República para
mos meses, o Deputado Padre Roque tem feito um colocarmos as nossas idéias, aquilo que nós pensa-
belo trabalho junto ao Ministério Público, com o auxí- mos principalmente com relação ao narcotráfico, que
Iio da Polícia Federal e com o auxílio de vários inte- é um crime transnacional que hoje tem, ele é interes-
grantes da Polícia - eu não vou no final, porque não tadual, como nós vimos aqui uma depoente, a pessoa
vou agüentar -, com bons integrantes da, com bons que aqui testemunhou, dizendo que na participação
integrantes, e aLeu ressalto a figura do Dr. Adalto e com policiais, numa chácara, de 150 quilos de cocaí-
Drª Leila, mas acho que esse é um trabalho que co- nà, os policiais, posteriormente, depois de se apropri-
meçou, é uma conscientização, uma anestesia que ti- arem dessa cocaína, levou para ser vendida no Rio
nha que ser transformada na sociedade brasileira e de Janeiro. Então o que nás temos visto é exatamen-
ela foi. Então, eu pediria ao Secretário que, efetiva- te esse'desmonte do aparelho de segurança pública
mente, se preocupasse principalmente com a ques- e, conseqüentemente, a perda do controle pelas au-
tão da tal caixinha, se é que ela existe, e vários depoi- toridades de escalões superiores, até pelos seus su-
mentos disseram a mesma coisa, a questão do des- bordinados. E não é só aqui no Paraná que acontece,
manche e da quase que cumplicidade, anestesia ~m como temos visto no caso o Acre, por exemplo, em
que vivia a Polícia Civil deste Estado. Muito obrigada. que o Deputado, ex-Deputado Hildebrando Pascoal
Essas são as considerações. Eu não teria perguntas. comandava aquele verdadeiro aparelho policial, por

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) trás de toda a sua organização. E temos visto, no
- Obrigado, Deputada. Concedo a palavra ao eminen- caso, também do Maranhão, do Piauí, enfim, em ou-
te Deputado Wanderley Martins. tras localidades, outros Estados do nosso querido

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _ Brasil. Então o importante, eu quero deixar aqui regis-
Sr. Presidente, Sr. Secretário Cândido Manuel Mar- trado, é que, imediatamente - quando eu vi o Ministro
tins de Oliveira, Srs. Secretários presentes, eu gosta- da Justiça criar o Programa Nacional de Segurança
ria de fazer algumas considerações e naquilo que nós Pública, e eu tenho me debatido por uma coisa mais
pudemos observar aqui no Paraná. Não é diferente, e ampla, Sr. Presidente, eu tenho debatido para a cria-
eu que sou da área de segurança pública, sou oriun- ção do sistema nacional de segurança pública, que
do da área de segurança pública, não é diferente do seria a integração, e não pode ser diferente, de toda,
que acontece em outros Estados. O que se percebe, de todo o aparelho policial na investigação criminal,
assim no Paraná como no Rio de Janeiro e São Paulo exatamente, pelo tipo de crime, principalmente o nar-
e outros Estados onde a CPJesteve, é a falta de polfti· cotráfico ser um crime transnacional e interestadual.
ca de segurança pública, né? O que nós vemos, nor- Eu vi lá, o que eu achei uma boa idéia, a criação pelo
malmente, como o Secretário citou o caso do seqües- menos de um sistema nacional de informação, que
tro, que teve muito, ele citou os números e disse que seria um sistema nacional de informação integrado.
todos foram resolvidos. No Rio de Janeiro, por exem- Hoje o que acontece? A polícia do Paraná, ela não
pio, minha terra, também se age dessa forma, e não sabe, ela não tem informação do que acontece no Rio
que nós aqui não vamos aqui dizer que o crime de se- de Janeiro a nível de criminosos. Há uma ficha, ou um
qüestro não tenha que ser combatido, mas é essa si- cadastro de informações de criminosos para, vamos
tuação cíclica, ou pelo menos aquela que está mais dizer assim, orientar sobre investigações. E é isso
predominante na mídia, ou aquela que ataca mais, que eu tenho feito. Tenho baseado não as minhas crí-
vamos dizer assim, as classes b e a, é que são as que ticas, mas as minhas posições, com relação principal-
as Secretarias de Segurança, ou os órgãos de re- mente ao Governo Federal. Então eu acho que o Go-
pressão à criminalidade procuram atuar. Se está ha- vemo Federal ele tem que entrar nessa luta, ele tem
vendo muito assalto a velhinhos no posto do INSS, qué entrar nessa batalha junto com os Estados para
vamos colocar, vamos fazer um programa rápido para realmente e efetivamente criar não só o Programa
atender aquele tipo de trabalho e fazer repressão Nacional de Segurança Pública, mas sim o Sistema
àquilo. Se é uma questão de seqüestro, rapto, ou Nacional de Segurança Pública, onde se integra a
qualquer outro nome que se dê, adjetivo, ou do tipo Polícia Federal, onde seja integrada a Polícia Civil,
penal que se dê à questão da criança, cria-se uma de- onde seja integrada a Polícia Militar e, em conjunto,
legacia para reprimir aquele tipo de ilícito. Então, o faça uma repressão uniforme ao narcotráfico e ao cri-
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me organizado. Eu acho que dessa forma, principal- O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Sr. Presiden-
mente, se integrando a Polícia, havendo um maior te, Sr. Secretário e autoridades presentes nesta au-
controle do respectivo órgão dirigente por seus subor- diência. Secretário, eu, na realidade, tê até me contro-
dinados - porque é evidente que quando se faz uma lando porque eu não quero provocar nenhuma dis-
projeção de custos de segurança pública não se pen- cussão mais profunda, até que eu entenda que isso
sa num custo de controle. A Polícia Federal, por caberia, porque a função da CPI também é essa, é
exemplo, à qual eu pertenço, quando ela se destina a provocar a sociedade pra poder discutir os seus pro-
ter um determinado número de homem, de efetivo e blemas. Eu acho que é o fórum mais correto. Mas me
de planejamento operacional, de planejamento admi- assusta muito, eu não posso, até como paranaense
nistrativo-orçamentário, ela planeja um percentual que eu sou e a famflia toda morando aqui, e ser, estar
exatamente de controle, para que você tenha, exata- Deputado por Mato Grosso, eu continuar trilhando os
mente saiba e tenha um controle das atividades dos caminhos da CPI e não fazer essas colocações pro
seus subordinados. E o que a gente vê é exatamente senhor. Eu me questionava muito sobre o comporta-
isso aqui que aconteceu no Paraná, não é "privilégio mento do aparelho oficial de segurança deste Estado.
do Paraná", entre aspas. Mas é o quê? Bota um dele- Como bem disse o Deputado Wanderley Martins, não
gado numa delegacia e ele faz o que acontece, o que é o privilégio só do Paraná, é privilégio também do
bem entende com seus subordinados e ele também Rio, de São Paulo, do Mato Grosso, enfim, de todos
não tem o controle sobre os investigadores, no caso, os Estados, mas aqui extrapolou. Aqui extrapolou.
(Ininteligível.) detetives, e assim por diante, qualquer Extrapolou porque o comando, o seu homem de con-
denominação, em qualquer lugar do Brasil. E per- fiança, os seus olhos, os seus braços, onde o braço
de-se o controle e acontece esses desmandos que do senhor não alcançava, alcançava o do Noronha e
nós vimos aqui no Paraná, em que alguns colegas fi- dos seus assessores. E isso eu nunca vi na história do
caram estarrecidos, eu também fiquei, mas um pouco aparelho oficial de segurança. Me assustou porque
mais vivenciado nesse problema, em virtude de ser eu, como paranaense, que é o meu berço e o Mato
da área de segurança pública. Era essa a minha colo- Grosso será o meu colo com certeza, a gente ouve e
cação, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Eu queria fazer vê, lê so~re o Paran~ a edu~ação fantástica, transpor-
a colocação e pegar um gancho no que disse o Depu- te maravilhoso, a saude esta encontrando o seu cami-
tado Robson Tuma com relação à possível negocia- nho, o Gover~o Jaime Lerner realmente está encon-
ção de audiência pública ou audiência reservada e trando o caminho, mas a segurança há uma deficiên-
não sigilosa. É que eu só gostaria de deixar bem es- cia que nós temos que admitir. Me assustou, doutor,
clarecido que a audiência reservada ela é para teste- q~ando eu vi - ali~s, até não ouvi isso do senhor, quer
munhas que queiram prestar informações de interes- dizer, a g~nte OUVIU o que ~s pess~as, os repórteres
se da Comissão Parlamentar de Inquérito e que quei- nos questionaram. Quer dizer, ';l~ltas pe~soas fala-
ram preservar as suas identidades em virtude de cor- vam que o senhor como Secretano, que e o homem
rerem risco de algum atentado, de serem depois al- da seguran~a pública, não. tinha c~nhecimento do
gum tipo de represália. Então, eu gostaria só de fazer que acon~ecla. Me passou a Impressao, doutor, que o
essa ressalva e agradecer a todos os paraenses. Eu senhor, na.o estava q~~rendo ver. P~r ~xemplo, .n?
acho que praticamente... O Deputado Uno Rossi terá O~OO no~ t~vemos a ~edla de 360 denu~cl~s de p~hcl-
a palavra a seguir, dada pelo nosso Presidente. Mas ais por dl~, 360,por dia. E algumas denunCias aqUI for-
eu gostaria de deixar com o povo paranaense a espe- muladas Inclusive envolvendo o nome do senhor, por
rança, exatamente essa esperança e essa luta para exe~plo. Tem u~a a~ui, ~or exemplo, que diz que o
que nós possamos mudar no nosso País o conceito sobrinho desse cl~a?ao fOI pego c~m du~s pedras de
de segurança pública. Eu acho o Governo tem que c~ack, mas um policiai de nome Veiga eXigiu uma pro-
pensar nesse tripé: saúde, segu;ança e educação. Eu prnapra que o adolescente não fosse fichado. O tio do
acho que é nesse tripé que o Governo tem que inves- ~enrno resolveu ~ntrar, gravou a extorsão desse poli-
tir, tanto o Governo Federal quanto o Governo Esta- clal, pegou u~a flt~le e~treg~u, segur?~ente n~ mão
dual, se irmanando num só pensamento, que é o ci- do senho~ ~,dlsse:. Esta aquI, .Secret~no, uma flt~ tal
dada-o e' a d f d 'd d . Ob' d S p' de extorsao . Ele diZ claro aquI, olha: gravou na mte-

I e esa a CI a anta. rrga o r. resl- xt - d ". ..-dente 'graa e orsao o po IClal. Essa fita fOI entao mostrada
. pessoalmente por ele - o tio do menino - ao Secretá-
O SR. ~RESIDE~TE (Deputado Magno Malta) rio de Segurança Pública do Paraná, o Sr. Cândido

- Deputado Lmo ROSSI. Manuel Martins de Oliveira. O Sr. Cândido prometeu



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sr. Secretário, nós passamos... estamos encerran
do o nosso terceiro dia aqui, entrando no nosso quar
to dia, e aí, numa tentativa de poder ajudar o Brasil,
não especificamente... Quero falar: para que algumas
pessoas não se sintam ofendidas, eu não vou nem
usar o nome do Paraná, mas quero dizer que a CPI
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afastar o policial e abrir uma sindicância, entretanto, recurso pra agricultura e não temos um real para a
nada foi realizado até hoje". E ele informa que o Sr. área da segurança pública. Na última reunião de Se-
Cândido divulgou na televisão recentemente que não cretário de Segurança que eu participei em Brasília,
tinha conhecimento das irregularidades da Polícia Ci- onde se discutia a reforma da Constituição Federal no
vil. Então, coube uma pergunta aqui na minha cabeça art.. 144 para a possível unificação das Polícias, eu,
que eu preciso fazer pro senhor e não entenda, por com toda lealdade, disse ao novo Ministro que então
favor, como nenhuma forma de afrontá-lo. Ou é coni- empossado, o atual, José Carlos Dias, que essa dis-
vência ou é uma incompetência administrativa, falta cussão teórica me agradava muito, mas que eu acha-
de assessores pra administrar o aparelho. Vinte mil va fundamental ultrapassarmos esta fase da discus-
homens da Polícia Militar. Não sei quantos mil ho- são teórica e discutirmos na prática a integração das
mens o Paraná tem hoje na Polícia Civil. Eu gostaria Polícias, conforme disse o Deputado, internamente
de ouvir esse questionamento. Acho que na resposta nos Estados, integração operacional das Polícias, um
da pergunta des$e cidadão, talvez o Paraná e o Bra- sistema de controle, e, fundamentalmente, que se cri-
sil, que acompanha agora este momento a CPI, con- asse um fundo nacional de segurança pública, gerido
siga entender o que está acontecendo. É o único pelo Ministério da Justiça ou por seja lá quem for, a
questionamento que eu tenho a fazer ao senhor. fim de que os Estados, que estão com as suas finan-

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE ças exauridas por razões que não vêm ao caso consi-
OLIVEIRA - Pois não, Deputado. Eu procurarei ser derar, tivesse um mínimo de socorro da União para a
breve e fazer as considerações que eu entender perti- sua estrutura de segurança pública, Compartilho com
nente com relação a esse questionamento. Com rela- V. Exª Recebo com humildade as;observações que
ção ao fato concreto que V. Exª refere de que um cida- V. Exª fez, e acredito, Deputado, cqm toda a honesti-
dão de nome Veiga teria entregue nas minhas mãos... dade, que esta CPI prestou grande!s serviços ao Pa-

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Perdão, Vei- raná, prestou ao Secretário da Se~urança, pessoal-
ga é o nome do policial, Secretário. mente, hoje, um gran~e servi~o, porque V. Exª sabe

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE que a pessoa que esta envolVida, ela Deputado sabe
OLIVEIRA - Ou alguém que... melhor do que eu, no p~ocesso de s~gura~ça p~blica,

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI _ É ar ue a chega na sua .S~cre~arla com uma Inten~ao e as ve-
, • A • P .q zes passa o dia inteiro atendendo questoes sem po-

denuncia ela vem de forma anomma, ela registra o d'- I' 'I ' tI' I dd ,.. I V, . ar rea Izar aqUi o que queria; a e o vo ume e ques-
nome o po ICla _ elga. tões na área de segurança pública emergenciais que

O SR. CANDIDO, MANUEL M~RTINS D~ você não consegue realizar o seu planejamento devi-
OUV~IRA - Certo, perfeito. Eu ~osso afirmar a ~. Ex- do para aquele dia, quanto mais você criar um siste-
, sob J~ramento, q~e_esse fato nao oc.orreu. Jamais eu ma que... Eu tenho discutido, e estão muitos compa-
rec:bl, pela descnçao ~o fato, ~m~ fita com.esta gr~- nheiros meus aqui da Polícia Militar e da Polícia Civil,
vaçao dentro dessas Clrcunstanclas. Jamais recebi, a necessidade de nós estruturarmos esse sistema de
Sr. Deputado. Por_outro lado, ~ecebo, com to~a humi~- controle. E o alerta que V. Exª deu hoje, inclusive fa-
d~de,. a observaçao que V.~x~ faz c~~ relaçao a defl- zendo essa observação que eu não considero, abso-
ClenClas de controle d~ maquina poliCiai por part~ da lutamente, desrespeitosa; eu considero absoluta-
estru~ura da ~ecretana de Segurança~ Compar!l~ho mente pertinente, porque realmente esta é a impres-
em genero, numero e grau a observ~çao e a analise são que passa, em razão de todas as observações
do Deputado qu~ o antece?eu, o eminente Deputado que V. Exª fez e que V. Exª ouviu nesta Comissão.
Wanderley MartinS. Experiente neste assunto, col~- Afirmo a V. Exª que a lição da CPI será ouvida, apren-
cou o dedo no ponto,fu~damenta.l: falta de uma doutn- dida e executada pelo Secretário de Segurança.
na de segurança publica no PaiS, falta de um plano . .
nacional de segurança pública no País, falta de inves- O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- MUito obnga-
timento de recursos financeiros do Governo Federal do.
na área da segurança pública, exceção feita à Polícia
Federal. Sr. Deputado, a única área da Administração
Pública Estadual que não recebe recurso do Governo
Federal é a área da segurança pública. Nós temos re
curso para a área da educação, para a área da saúde,
para a área pra socorrer bancos falidos, temos recur
so para atender à pequena e média empresa, temos
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está trabalhando para o Brasil, e o que nós fizemos onado no Paraná, o maior sou eu". Como é que o se-
aqui fizemos em todos os Estados da Federação. E nhor se sente como... não estou nem falando como
quisesse tivéssemos possibilidade de ir a todos eles e um homem que ocupa um grande cargo público, mas
atender aos reclamos de todos os rincões deste País, como um cidadão que confiou e deu um cargo desse
e depositar uma esperança, e muitas vezes fugindo quilate e dessa responsabilidade para um foragido?
do nosso propósito, porque nos tornamos uma dele- O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE
gacia do povo do Brasil. Eu posso sentir o seu mo- OLIVEIRA - O sentimento que me invade a alma e o
mento, e tenho sensibilidade para me colocar no seu coração no momento, com toda a lealdade, como ci-
lugar e saber como o senhor está se sentindo e como dadão do Paraná, primeiro é de decepção; segundo,
se sentiu, conjuntamente com a sua família e seus as- de constrangimento; terceiro, de uma certa dose de
sessores, quando a sua convocação saiu. Sei que a santa revolta, não apenas pelas denúncias, que são
CPI de Narcotráfico é violenta até pelo nome. Nin- graves e levaram o Governo a tomar um procedimen-
guém gosta de ser convocado por uma CPI como to, mas ainda eu embalava a esperança de que a pre-
esta. Mas era necessário, e eu gostaria de saber exa- sença dele na CPI pudesse, de certa forma, esclare-
tamente, para que eu pudesse começar, como é que cer determinados assuntos. Mas a ausência, a fuga
o senhor se sente, por exemplo, neste momento, me criou um sentimento de que realmente eu estava
quando está sentado diante da sua televisão... Eu diante de um quadro que para mim era um pesadelo,
não quero... não quero trazer à luz, nem quero me re- que eu ia acordar, e que isso tinha -sido uma noite, e
portar ao passado, -põrque nós temos experiências que eu ia despertar num raiar de um novo dia. E eu
menores dentro de casa que... No fundo, pelo tama- espero que o raiar do novo dia, apesar da decepção,
nho da experiência, elas ficam do mesmo tamanho. venha, e que esse novo dia seja um dia não apenas
Eu já confiei plenamente numa pessoa que coloquei de sol, mas de honestidade, transparência, de clare-
para trabalhar na minha casa, e todo mundo sabia za, de seriedade e, sobretudo, de lealdade a princípi-
que essa moça andava e aparecia com jóia no dedo, os, à ética, à moral e ao cargo público.
de vez em quando aparecia com cheque, de vez em O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
quando com uma roupa diferente. Toda a vizinhança _ Quando, em algumas entrevistas na televisão, eu
sabia, mas só depois de muito tempo que eu percebi disse que só encontrei alguma coisa em grau maior
que uma pessoa em que eu confiava tanto, tanto na no Acre, eu estava falando toda a verdade do mundo,
minha casa, estava me roubando dentro de casa. porque no Acre o grande problema do tráfico, do
Como é que o senhor se sente hoje? E estou lhe fa- "achacamento", do assalto, da extorsão, não é nem
zendo uma pergunta que fiz ao Dr. Geraldo Brindeiro, quem é usado para praticar; é o salvo-conduto. No
o Procurador-Geral, na questão do Acre, na questão Acre, o salvo-conduto eram as autoridades, era o ho-
do ex-Governador Orleir Cameli. Como cidadão, te- mem de mandato, era o homem da patente. O sal-
che os seus olhos e se imagine na frente da televisão, vo-conduto é aquele Desembargador que dá pena
e a televisão noticia: "pego o Governador com quatro para crime... que dá prolação de pena para crime he-
CPF". Como é que o senhor se sentiria? Como cida- diondo e absolve traficante, no art. 12, com três me-
dão revoltado. É assim que o Brasil se sente. Mas, Sr. ses vivendo esplêndida e regaladamente dentro de
Procurador-Geral, o senhor fez o quê? E na verdade quartéis, sem nunca ter sido trancado. O sal-
não eram nem quatro, eram quase 38. Eu me pergun- vo-conduto era um Governador, um Secretário! Mas
to: como é que o senhor se sente? Sentado hoje dian- aqui a situação é ímpar. Veja só: aqui o salvo-conduto
te da sua televisão, ontem, anteontem, e o Chefe de é a Polícia. A Pol ícia achaca, a Polícia faz o tráfico. Ela
Polícia... Começam a aparecer denúncias, tantas e é a dona da droga. Ela é a dona da boca. Ela mesma
tamanhas, contra esse homem, de todos os lados, e contrata o traficante, e ela droga a população juvenil
cada uma mais contundente do que a outra, sem re- deste Estado. Aqui depuseram alguns garotos infor-
petições. E eu imagino, eu posso me colocar no lugar, mantes, Sr. Secretário. O senhor é pai, eu sou pai; te-
e tenho sensibilidade para isso, mas imagino qual foi nho duas casas de recuperação de drogados há 18
o seu sentimento e qual o seu sentimento, neste mo- anos. Retiro adolescentes, adultos, velhos e crianças
mento, ao saber não ter atendido à convocação da da rua, e convivo com a miséria humana de quem é
CPI, ter-se evadido, estar com uma preventiva um ho· dependente de drogas. E aqui se sentaram alguns fi-
mem que três dias atrás era o Chefe de Polícia, era o lhos nossos, de não mais de dezoito ou dezenove
seu homem de confiança. E o senhor falou no princí- anos, que eram "regados" pelos policiais dentro de
pio, e eu guardei a palavra: "Se alguém está decepci- casa para poder descobrir os drogados ricos, para po-
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der fazer o flagrante, achacar, tomar os bens. E aí me diante da sociedade do Paraná e sobretudo perante
preocupo, por que... cadê a Corregedoria? Porque V. Ex·': a partir de amanhã nós temos que pegar os
veja só: quanto ganha um policial? Um policial que cacos da Polícia Civil e reconstruir uma nova polícia.
ganha R$ 800,00 não pode andar de Blazer. Ele não (Palmas.) Esta é a verdade, e não apenas com rela-
pode andar de BMW. Ele não pode andar de F 1.000. ção à Corregedoria. E mais eu disse, e disse através
Um sujeito que ganha isso... Um delegado de polícia da imprensa: muito embora o descrédito, muito em-
que tem salário de R$5.000,00 não pode ter fazenda, bora a decepção, muito embora a frustração com re-
a não ser que tenha herdado do pai. Ele pode ganhar lação a esses fatos, eu tenho fundadas esperanças,
R$8.000,OO e não tem condições de ter uma fazenda porque sei que ainda temos na Polícia Civil uma re-
com a entrada asfaltada. E isso é não é coisa para a serva de dignidade e de seriedade. Cabe a essa re-
CPI resolver. Isso é coisa para a própria da Polícia. E serva, por menor que ela seja, juntar os cacos do es·
aí que eu pergunto ao senhor: que atitude enérgica o trago e construir uma nova imagem. Não uma ima-
senhor tomará, a partir de amanhã, com a? É preciso gem brilhante, ou uma miríade no deserto, mas uma
rever inquéritos mal resolvidos de policiais, trafican- imagem - quem sabe? - tosca, com a construção dos
tes e criminosos que, embora estejam respondendo a cacos, colando as partes perdidas, juntando do chão
inquérito, estão nas ruas, trabalhando, continuam a moral jogada P9rterra, punindo os culpados, premb....
dando segurança à sociedade. E vai ser um trabalho ando os bons e construindo, através da polícia, a co-
árduo, Secretário, árduo, mas muito árduo mesmo. laboração para uma nova sociedade.
Quando o Deputado Celso Russomanno, na sua sa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
bedoria, me propôs esse .e~am~ ... Te~ d~~oimento _ Eu queria informar algumas coisas ao senhor; quem
que... O senhor tem policiai ai que e vIciado em sabe o senhor não tenha conhecimento não lhe foi
crack. O que a cocaína consegue fazer depois de passado e seus assessores vão passar? Sabe que na
sete anos, o crack com três meses resolve tudo, no delegacia de... a delegacia de furtos de autos, de fur-
cérebro do indivíduo. Só de crack! E aí a Corregedo- tos de veículos... Aqui se roubam uma média de 40
ria vai ter muito trabalho. O patrimônio de grande par- veículos por dia, em Curitiba, e nestes três dias caiu
te dos policiais civis do Paraná é uma coisa maravi- para cinco (Palmas.), porque realmente são os polici-
Ihosa. Eu vou trabalhar a vida inteira e não vou conse- ais que estão roubando. (Palmas.) Mas eu quero infor-
guir nada disso. Então, eu pergunto ao senhor: o se- mar ao senhor que... Sabe porque era... Se o senhor
nhor já havia atinado para esse fato? Estou pergun- pegar e for fazer uma avaliação do seu Governo pe-
tando para o senhor porque a população do seu Esta- rante a Assembléia Legislativa, o senhor vai mostrar
do está nos vendo. E se a população vai ter a tranqüi- que essa delegacia recupera muito carro roubado e
/idade, a partir de amanhã, de que esses maus polici- que essa delegacia é eficiente, porque eles têm um
ais, de inquéritos mal resolvidos, serão tirados da rua acordo: roubam quinze, e o acordo é para abandonar
a partir de amanhã, não faz diferença nenhuma; aliás, onze. Abandonam onze, onze são recapturados e de-
fará eles saírem da rua, porque eles não dão mais se- volvidos a seus donos, e quatro vão para o desman-
gurança ninguém. Eles fora da rua será muito melhor, che. Então aí o índice é alto. E aí o Secretário, que
o povo fica mais seguro, até que se resolvam os seus vive de dados e de informações... Realmente recaptu-
problemas. Checada a inocência de quem é inocente, raram, devolveram onze, mas quatro foram desman-
que lhe devolvam o cargo, e checada a culpabilidade chados. Os desmanches de Curitiba todos eles são
quem é culpado, que I~e ponham no olho da rua e que desmanches ilegais, de acordo com o delegado, com
resolvam com a J,ustlça comum o seu pro~lem?, e polícia, bandidos... E eu gostaria de fazer um apelo ao
que pag~e pelo cnme, porque lugar de bandido e na senhor em nome de quem tem carro, aqui: que a partir
cadeia. E isso que eu quero saber do senhor. de amanhã o senhor solte os bichos em cima dos des-

O SR. CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE manches (Palmas.), e que faça em cima do desman-
OLIVEIRA - Sr. Deputado, diante das evidências de- che, a partir de amanhã, uma varredura tamanha,
monstradas pela CPI, com relação a esse assunto re- com a maioria dos homens de bem - porque a polícia
ferido por V. Ex~, hoje de manhã tive oportunidade de do senhor tem a maioria de homens de bem; não é a
reunir assessores da polícia civil e da polícia militar. E maioria que bandido, não. É a minoria. É uma taxa sig-
tive oportunidade de fazer uma afirmação a eles, e - nificativa, mas é minoria, ainda. Até no Acre ainda é
quem sabe? - até uma afirmação com palavras sim- minoria. O senhor solte os bichos ~"'! ~L~a dos des-
pies, mas com uma imagem que eu pretendi passar manches a ·partir de amanhã, porque quem está me
para eles, e que eu pretendo agora... Como diz V. Exª, ouvindo dar essa informação, de saber que o vizinho



34728 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

teve o carro reencontrado numa estrada e o dele de- lhe fiz uma pergunta agora, mas eu gostaria de... O
sapareceu, agora ele sabe que está lá dentro do des- senhor está do nosso lado, e isso é até histórico; eu
manche. E os bandos de desmanche são conhecidís- quero comunicar que, através da CPI, foram feitos
simos. Todo mundo sabe. Então, para sua informa- quinze pedidos de prisão temporária, sendo que nove
ção, informações aqui dão conta de que estava de- já estão decretadas... Novos pedidos.
mais, e o povo desconfiando de tanto roubo - todos O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
os dias - de carro que os policiais fizeram acordo com BISCAIA - (Ininteligível.) Foram sete decretadas...
os bandos de desmanche: num dia um rouba, noutro O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
dia é o outro; não é todo o mundo que vai roubar todo - Sete decretadas inicialmente, e nove...
dia. Então, o dado impressionante é este: eles são o O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
salvo-conduto. l\Jm delegado que tem uma equipe BISCAIA _ (Ininteligível.) E agora mais nove.
para achacar, para desmoralizar! Então, Sr. Secretá- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
rio, eu sou um homem que tenho pedido a Deus que _ E foram decretadas pelo Sr. Juiz de Direito Dr. Rogé-
me dê a capacidade de discernimento, e o meu Deus rio, que se reservou, no decorrer das investigações, o
tem me guardado, tem me ouvi~o; é quem tem me direito de examinar melhor o último pedido de cinco,
dado condições de continuar nesta batalha extrema- que não foram ainda apreciadas, e o fará a partir das
mente cansativa. E eu tenho discernimento e estou diligências. Eu... O despacho é o mesmo que li na ma-
confiando nas suas palavras. E tenho plena consciên- nhã deste dia, e eu quero tão somente ler... Gostaria
cia de que nós teremos notícias de que essas medi- de chamar a autoridade policial, o Delegado Federal
das serão e foram tomadas em favor da população do Corregedor de Polícia. Não quero ler os nomes para
Estado. Em terceiro lugar, eu queria solicitar ~o se- não termos mais foragidos, mas tenho na minha mão
nhor que, juntart:lente com o Secretário de Governo e mais nove pedidos de prisão temporária - decreta-
o próprio Governo, ajudasse no sentido de que a ban- das, aliás _ que deverão... Hoje as autoridades... Vai
cada do Governo nesta Casa juntamente com todos ocorrer, a partir das diligências feitas pelas autorida-
os outros Deputados que não compõem a bancada des. Eu queria convidar o Delegado Federal, o Corre-
fossem compungidos e impregnados pelo mesmo gedor, Dr. Valins. Corregedor, gostaria de passar às
sentimento da criação dessa CPllocal. (Palmas.) Cri- mãos, para que fosse feita a decisão judicial e posteri-
ação da CPllocal com audiências públicas, como nós ormente os mandados de prisão, para que sejam exe-
fazemos, para que o povo participe, abra sua alma, e cutados. Vou tirar cópia ali. Nós estamos, neste mo-
o Estado tem a possibilidade de conviver com a Iibe- mento, encerrando as atividades da CPI do Narcotrá-
ração dos seus próprios problemas. Esta CPI só teve fico no Paraná, e quero dizer aos senhores que, em
a virtude de descortinar o véu da impunidade diante havendo necessidade, pessoas serão ouvidas em
dos olhos da sociedade. Nós não fizemos nada mais Brasília, e em havendo uma necessidade mais grave
do que isso, até porque somos pequenos, impoten- nós mandaremos uma diligência com seus
tes, essas coisas estão longe da nossa mão. Mas só Sub-Relatores, Deputado Padre Roque e Deputado
isso, e se frutificarmos com uma CP! em cada estado, Eber Silva, e estaremos auxiliando, porque acredita-
e essa moda pega pelas Câmaras de Vereadores, mos que essa CPI Estadual vai sair, mandando as in-
certamente nós vamos viver um momento de dar res- formações e a documentação de quebra de sigilos em
posta à sociedade dos nossos estados e dos nossos função até de que, ainda com morosidade, a CPI naci-
municípios no mais vil de todos os problemas. E digo anal consegue com mais rapidez quebra de sigilo
mais vil porque sei que Deus criou a família porque bancário, telefônico e fiscal para poder auxiliar os tra-
entendia Deus que tudo é reflexo da família, e o diabo balhos do Paraná. A responsabilidade de salvar a so-
descobriu que com as drogas ele teria o instrumento ciedade não é de uma CPI. A Ordem dos Advogados
mais potente e eficaz para atingir a família, essa insti- é um instrumento da sociedade extremamente impor-
tuição criada por Deus, e a partir da destruição da ta- tante, assim como o Poder Judiciário. Em função de
mília destrói-se a sociedade. A sociedade, como um omissão, um poder paralelo se instalou neste País,
todo, é reflexo da família. A família maltratada e atin- um mostro que se infiltrou nos Poderes; o narcotráfi-
gida, a sociedade também, como um todo, será atin- co, com o seu poder de corrupção, o poder do dinhei-
gida. Por isso nós esperamos que o Governo, na sua ro, entrou nas Prefeituras, nas Câmaras de Vereado-
pessoa, vivendo esse drama juntamente com a popu- res, na Assembléia Legislativa, no Congresso Nacio-
lação e conosco, possa envidar esforços no sentido nal; entrou nos Tribunais, nas Forças Armadas, por-
de que a população tenha a sua própria CPI. Eu não que os homens públicos se omitiram; com qualquer
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tipo de preocupação espúria, ou muito pessoal, se es- dão e o maior presente que podemos dar é continuar-
queceram e esse monstro foi cevado com a impunida- mos firmes na nossa luta, como temos feito até aqui.
de neste País. Debelar esse monstro é função de to- Quero agradecer ao Poder Judiciário também, ex-
dos nós, da sociedade organizada. Debelar esse ternar a nossa gratidão porque o Poder Judiciário foi
monstro é função da família. Uma sociedade que dá extremamente atencioso com esta CPI. Agradecer à
maus exemplos e depois cobra ações do Judiciário, Polícia Federal, na pessoa do seu Superintendente;
cobra ações da polícia para resolver o problema das agradecer à Polícia Militar; agradecer também aos
drogas na rua, do envolvimento de seus filhos, quan- homens de bem da Polícia Civil. Tão-somente tive-
do os filhos... E hoje neste País 74% dos drogados de mos a possibilidade de fazer o trabalho porque esses
droga ilegal nasceram de organismos alcoolizados ou homens, porque essas mulheres estiveram conosco.
de organismos impregnados de nicotina e alcatrão. Queremos agradecer ao povo do Estado, que fez a
Uma sociedade que não dá exemplo! Formadores de sua denúncia, que se levantou, que mostrou a sua re-
opinião, consumidores.de droga legal, vivem esplên- volta, a sua inconformidade com esse estado de coi-
dida e regaladamente; as drogas legais correm sol- sa que ocorre hoje no seu Estado. Agradecer ao Go-
tas, impregnam organismos, e para debelar o mons- vernador Jaime Lerner, que recebeu esta CPI, que
tro é preciso que nós tenhamos responsabilidade pa- colocou o seu aparelho à disposição e mostrou firme-
terna, responsabilidade materna na criação dos nos- za, quando precisou mostrar firmeza. Queremos de-
sos filhos, dando a eles a possibilidade de fazer uma sejar e queremos rogar a Deus que o abençde na
leitura positiva das nossas vidas. Por isso eu quero condução do seu Estado. Queremos rogar a Deus
conclamá-Ios. Nós não estamos isolados e não que- pela saúde da sua família, para que Deus lhe dê a vi-
remos isolados caminhar, mas nos juntar a todos os tória que o seu coração almeja neste momento. Que-
senhores, ao Poderes, aos políticos, às mães, aos remos agradecer à imprensa, e fazer um registro mais
pais, aos jovens, aos adolescentes e às crianças, por- forte sobre a imprensa. Entendemos que, sem a im-
que resolver o problema desta Nação é responsabili- prensa, nós não teríamos a possibilidade de chegar
dade de todos nós. Quero, encerrando a minha fala, aonde nós chegamos. E queremos pedir à imprensa
cumprimentar os membros da CPI. Estamos comple- que cobre, que cobre, que cobre, que cobre. Pedir à
tando um ano de trabalho duro de trabalho duro de população que não enrole as suas bandeiras. A luta
exposição das nossas famílias' e das nossas vidas. não terminou. Ela apenas... Ela apenas começou. Eu
Cumprimentar esses pais de família que têm exposto gostaria que nós ficássemos de pé, neste momento,
a vida dos seus filhos nas tentativa de salvar os filhos para encerrarmos solenemente. Agradecendo a pre-
dos outros; cumprimentar a Deputada Laura Carnei. sença ao Secretário de Segurança, eu gostaria de,
ro, única mulher no nosso meio, hoje, mas também a com todos os cidadãos deste Estado, que nós désse-
mais ativa, a mais participativa, a mais valente, mãe mos as nossa.s mãos ~ recitássemos o Pai-Nosso e
que deu férias à filha entendendo que, neste momen- que, em segUida, ~antassemos ~ Hino Nacional. ~i-
to, pode prestar um serviço às filhas dos outros. Pois ante da monst~uosldade que se Instalou neste PaIS,
bem, nestes três dias aqui dormimos uma média de u~a. frase precIsa ser repetida sempre: ou ficar a Pá-
duas horas e meia a cada madrugada, mas vamos trla hv~e. o~, morrer pelo Brasil. "Pai Nosso que estais
voltando com o sentimento de dever cumprido, por- nos ceus...
que estamos saindo deste lugar com a garantia de TODOS - "...santificado seja o Vosso nome. Ve-
que o trabalho que a CPI... o tumor que a CPI ajudou nha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade,
a estourar, alguém vai ajudar a tirar esse carnegão, ti- assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
rar o resto desse pus, para que os nossos filhos e ne- n~s dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim co~o
tos possam experimentar um dia diferente amanhã. nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não n~s
Eu quero agradecer ao Ministério Público o trabalho deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.

Amém".incansável desses promotores. Se há uma coisa boa
ainda neste País é o Ministério Público, a Polícia (É cantado o Hino Nacional.) (Palmas.)
Federal, com todas as suas dificuldades - com todas O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
as suas dificuldades. Quero agradecer à Assembléia - Muito obrigado. Os trabalhos estão encerrados.
Legislativa, na pessoa do seu Presidente, que colocou Ata da 82! Reunião, realizada em 21 de mar-
este Poder à nossa disposição, os seus funcionários, ço de 2000
os seguranças da Casa, as instalações. Agradecer a Aos vinte e um dias do mês de março de dois
cada um desses funcionários e dizer que a maior grati- mil, às quatorze horas e cinqüenta e dois minutos, no
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plenário treze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, Bertolini, convidando-a a depor; Of. 1265/2000-Pres.,
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do De- de 16-2-2000, ao Sr. Adauto Abreu de Oliveira, convi-
putado Magno Malta, a Comissão Parlamentar de dando-o a comparecer à Comissão; Oi.
Inquérito destinada a investigar o avanço e a impuni- 1266/2000-Pres., de 16-2-2000, ao Sr. Renato Na-
dade do narcotráfico. Compareceram os Deputados varro Guerreiro, solicitando informação; Of.
Antônio Carlos Biscaia, Éber Silva, Fernando Ferro, 1267/2000-Pres., de 16-2-2000, ao Dr. Cândido Ma-
Laura Carneiro, Magno Malta, Moroni Torgan, Nilton noel Martins, comunicando o comparecimento dos
Baiano, Paulo Baltazar, Pompeo de Mattos, Reginal- delegados de Polícia Civil/PR, Adauto Abreu de Oli-
do Germano, Ricardo Noronha, Robson Tuma, Se- veira e Leila Aparecida Bertolini; Of. 1268/2000-Pres.,
bastião Madeira, Waldemir Moka e Wanderley Mar- de 17-2-2000, ao Dr. Luís Antônio Guimarães Marrey,
tins, titulares; Celcita Pinheiro e Padre Roque, su- encaminhando cópias dos disquetes dos computado-
plentes; e os Deputados Fernando Gabeira, Marcos res do Sr. Arthur Eugênio Mathias apreendidos nas
Rolim, Aloísio Mercadante, Doutor Rosinha e José diligências em Campinas/SP~ Of. 1269/2000-Pres.,
Carlos Vieira. Não compareceram os Deputados de 17-2-2000, ao Dr. Geraldo Brindeiro, solicitando
Cabo Júlio, Celso Russomanno, Elcione Barbalho e relação dos envolvidos no Polígono da Maconha; Of.
Uno Rossi. O Sr. Presidente declarou abertos os tra- 1270/2000-Pres., de 18-2-2000, ao Sr. Adílson Luz,
balhos. ATA - Dispensada a leitura das atas da 74ª à intimando-o a depor; Of., 1271/2000-Pres., de
78§ reuniões, por solicitação do Deputado Éber Silva. 18-2-2000, à srª Rosângela Ribeiro Ramos, intiman-
Colocadas em votação, as atas foram aprovad~ do-a a depor; Ofs. 1272 a 1285/2000-Pres., de
EXPEDIENTE - Correspondência expedida: Of. 18-2-2000, aos Senhores Ricardo Ribeiro Ramos,
1251/2000-Pres., de 15-2-2000, ao Dr. Agílio Montei- Naa~ Cristina, Leonardo Dias Mendonça, Pedro Mi-
ro Filho, solicitando o deslocamento do Delegado sael Àlvas Ferreira, Paulo Roberto Pinto da Silva,
PF/AM, Dr. Mauro Spósito, a Brasrlia para entrega de Cláudio Veloso, Wilton Borges do Vale, José Carlos
documentos sigilosos; Of. 1252/2000-Pres., de Carlini, Ivanilson Alves, Ahm~d Hassam Assad, Ornar
16-2-2000, ao Prof. Roberto Romano, encaminhando Anastácio, Valmir Santos, Josivan Monteko e Wilson

I
10 (dez) fitas cassetes e uma fita de video "betacam" Moreira Alves, intimando-os a depor na CPI; Of.
para que sejam periciadas pelo INC/DPF; .Qf. 1286/2000-Pres., de 18-2-2000, ao Dr. Humberto
1253/2000-Pres., de 15-2-2000, ao Sr. Élio Nepomu- Aparecido da Silva, comunicando que o preso Adilson
ceno, solicitando vaga no Centro de Observação Cri- Luz foi intimado a comparecer à CPI para depor; Of.
minalísticalSP para o preso Luís Antônio Ferraz, de 1287/2000-Pres., de 18-2-2000, ao Dr. Francisco Ale-
Feira de Santana/BA; Of. 1254/2000-Pres., de xandre Ribeiro, solicitando o deslocamento do Sr. Le-
15-2-2000, ao Dr. Everardo Maciel, solicitando infor- onardo Dias Mendonça, de MarabálPA, para prestar
mação; Of. 1255/2000-Pres., de 15-2-2000, ao Dr. depoimento em Brasília; Of. 1288/2000-Pres., de
Agílio Monteiro Filho, solicitando a relação dos envol- 18-2-2000, à srª Demência Maria Almada Uma de
vidas no Polígono da Maconha; Of. 1256/2000-Pres., Ângelo, solicitando autorização para o deslocamento
de 15-2-2000, ao Dr. Armínio Fraga, solicitando infor- dos presos de São Luís/MA, para depoimento em
mação; Of. 1257/2000-Pres., de 15-2-2000, ao Sr. Brasília; Of. 1289/2000-Pres., de 18-2-2000, ao Dr.
João Holanda, solicitando que sejam colocados à dis- Geraldo José de Araújo, comunicando a intimação
posição da CPI20 estações de trabalho e 14 digitado- dos detentos de Belém/PA para deporem no dia
res; Of. 1258/2000-Pres., de 15-2-2000, ao Juiz Wal- 23-2-2000; Of. 1290/2000-Pres., de 18-2-2000, ao
ter F. Maierovitch, solicitando que informe à CPI rela- Deputado Michel Temer, solicitando autorização para
ção dos envolvidos no Polígono da Maconha; Of. realização de despesas; Of. 1291/2000-Pres., de
1259/2000-Pres., de 15-2-2000, ao Sr. Renato Na- 18-2-2000, ao Exmº Sr. Lourival Gomes, comunican-
varro Guerreiro, solicitando informação; Of. do a convocação do Sr. Adilson Luz para prestar de-
1260/2000-Pres., de 16-2-2000, ao Deputado Michel poimento; Of. 129212000-Pres., de 18-2-2000, ao De-
Temer, solicitando autorização para realização de putado Michel Temer, solicitando autorização para re-
despesas; Of. 1261/2000-Pre~., de 16-2-2000, ao Dr. alização de despesas; Of. 1293/2000-Pres., de
Rogério Etzel, solicitando o deslocamento de preso 21-2-2000, ao Dr. José Ernesto de Souza Bittencourt
de CuritibalPR para depoimento em Brasília; Ofs. Rodrigues, solicitando autorização para o desloca-
1262 e 1263/2000-Pres., de 16-2-2000, intimando mento do preso Adílson Luz de São Paulo a Brasília
testemunhas para depor na CPI; Of. para prestar depoimento; Of. 1294/2000-Pres., de fe-
1264/2000-Pres., de 16-2~2000, à srª Leíla Aparecida vereiro de 2000, ao Dr. Agílio Monteiro Filho, solici-
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tando que os presos fiquem custodiados no DPF/DF újo Pimentel Neto, encaminhando cópia das notas ta-
nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro; Of. quigráficas da reunião da CPI em Campinas/SP; Of.
1295/2000-Pres., de 22-2-2000, à Deputada Laura 1310/2000-Pres., de 25-2-2000, ao Dr. José Urbano
Carneiro, solicitando a intermediação junto à Comis- Prates, encaminhando cópia das notas taquigráficas
são de Combate ao Narcotráfico e Crime Organizado das reuniões da CPI em Campinas/SP; Of. 131
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano 1/2000-Pres., de 25-2-2000, ao Sr. Pedro Benedito
para auxiliar esta CPI no Caso Suriname; Of. Maciel Neto, encaminhando cópia do Requerimento
1296/2000-Pres., de 22-2-2000, ao Ministro Celso de de Criação da CPI e das notas taquigráficas da reu-
Mello, comunicando a.revogação do pedido de que- nião do dia 18-11-99; Of. 1312/2000-Pres., de
bra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Deputa- 25-2-2000, ao Dr. Agilio Monteiro Filho, solicitando
do José Aleksandro da Silva, deferido na reunião de proteção policial aos deputados e funcionários em di-
28-9-99; Of. 1297/2000-Pres., de 22-2-2000, ao Exmº Iigências no Paraná; Of. 1313/2000-Pres., de
Sr. Everardo Maciel, encaminhando documentação; 29-2-2000, ao Deputado Michel Temer, solicitando
Of. 1298/2000-Pres., de 22-2-2000, à Ora. Maria dispensa das atividades da Casa dos deputados que
Esther fontan Cavalcanti, solicitando autorização estão em diligências no Paraná; Of. 1314/2000-Pres.,
para abertura do microcompútádorda Empresa Tigre - de 29-2-2000, ao Deputado Ubiratan Aguiar; solici--
Vigilância Patrimonial Ltda., apreendido nas diligênci- tando dispensa de ponto dos funcionários em diligên-
as desta CPI em Maceió/AL; Of. 1299/2000-Pres., de cias em CuritibalPR; Of. 1315/2000-Pres., de
23-2-2000, ao Dr. Armínio Fraga, solicitando a substi- 29-2-2000, ao Dr. Joviano de Resende Castro Caia-
tuição do funcionário Paulo Roberto Gonçalves por do, solicitando o deslocamento do Sr. Aryzoli Trinda-
Flávio Brito Magno; Of. 1300/2000-Pres., de de Sobrinho para Igarapava, a fim de prestar depoi-
24-2-2000, ao Dr. José Ernesto de Sousa Bittencourt mento; Of. 1316/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Depu-
Rodrigues, solicitando que seja determinada judicial- tado Michel Temer, solicitando ressarcimento de des-
mente a inclusão do preso Luís Antônio Ferraz, de pesas; Of. 1317/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Sr.
Feira de Santana/BA, no Centro de Observação Cri- José Müller Pinheiro Filho, encaminhando cópia dos
minalística de SP; Of. 1301/2000-Pres., de depoimentos da reunião do dia 29-11-99; Of.
23-2-2000, ao Dr. Walter Maierovitch, solicitando que 1138/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Dr. Agílio Montei-
seja enviada à CPI conclusão do Relatório da Opera- ro Filho, solicitando que sejam conduzidos e escolta-
ção Mandacaru no chamado Polígono da Maconha dos os presos Jorge Mares de Almeida e Aryzoli Trin-
em Recife/PE; Of. 1302/2000-Pres., de 24-2-2000, ao dade Sobrinho; Of. 1319/2000-Pres., de 1º-3-2000,
Sr. Renato Navarro Guerreiro, solicitando informa- ao Sr. João Holanda, solicitando 3 digitadores para
ção; Of. 1303/2000-Pres., de 24-2-2000, ao Dr. Armí- colaborarem com os trabalhos da CPI; Df.
nio Fraga, solicitando informação; Of. 1320/2000-Pres., de 2-3-2000, ao Dr. Everardo Maci-
1304/2000-Pres., de 24-2-2000; ao Dr. Everardo Ma- el, solicitando informações; Of. 1321/2000-Pres., de
ciel, solicitando informação; Of. 1305/2000-Pres., de 2-3-2000, ao Dr. Armínio Fraga, solicitando informa-
24-2-2000, ao Deputado Michel Temer, solicitando ção; Of. 132212000-Pres., de 4-3-2000, ao Dr. Armi-
autorização para realização de despesas; Of. nio Fraga, solicitando informação; Df. 1
1306/2000-Pres., de 24-2-2000, à Ora. Clemência 323/2000-Pres., de 4-3-2000, ao Dr. Renato Navarro
Maria Almada Lima de Angelo, solicitando autoriza- Guerreiro, solicitando informação; Df.
ção para que os presos José Carlos Carlini, Wílton 1324/2000-Pres., de 3-3-2000, ao Deputado Michel
Borges do Vale e Cláudio Veloso permaneçam em Temer, solicitando autorização para realização de
Brasília e que o preso Ahmad Hassam Assad fique à despesas; Of. 1325/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Dr.
disposição da CPI; Of. 1307/2000-Pres., de Luís Bertrand Melzer, solicitando intimar para depor o
24-2-2000, ao Dr. Agílio Monteiro Filho, solicitando Senhor Hissan Hussein Delaini, na Assembléia Legis-
que os presos Cláudio Veloso, Wilton Borges e José lativa/PR; Of. 1326/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Sr.
Carlos Carlini fiquem à disposição do DPF/DF e que Juarez Franca Costa, intimando-o a depor; Of.
seja também recebido o detento de São Luís/MA, 1327/2000, de 29-2-2000, ao Sr. Eraldo Teodoro de
Ahmad Hassam Assad; Of. 1308/2000-Pres., de Oliveira, intimando-o a depor; Of. 1328/2000-Pres.,
24-2-2000, ao Dr. Rogério Sanches Cunha, encami- de 29-2-2000, ao Sr. Alfons Gardemann, intimando-o
nhando informações referentes aos Senhores Aryzoli a depor; Df. 1329/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Sr.
Trindade Sobrinho e Jorge Meres de Almeida; Of. Paulo Wandelli, intimando-o a depor; Df.
1309/2000-Pres., de 25-2-2000, ao Sr. Carlos de Ara- 1330/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Dr. Rogério Etzel,
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solicitando o deslocamento, para depoimento na ção à Testemunha do Sr. Edson Fábio Nunes e famí-
Assembléia Legislativa/PR, dos presos Valter Rivie- lia; Of. 1354/2000-Pres., de 2-3-2000, ao Sr. Waldir
ra, Braz Vaz de Moura, Ali Salum e Vera Crovador; Copetti Neves, convocando-o para depor na Assem-
Of. 1331/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Sr. Valter Rivi- bléia Legislativa/PR; Of. 1355/2000-Pres., de
era, intimando-o a depor; Of. 1332/2000-Pres., de 2-3-2000, ao Dr. Rogério Etzel, solicitando informa-
29-2-2000, ao Sr. Ali Salum, intimando-o a depor; Of. ção referente aos mandados de prisão temporária
1333/2000-Pres., de 29-2-2000, ao Sr. Braz Vaz de contra os Srs. Mauro Canuto Castilho e Souza Ma-
Moura, intimando-o a depor; Of. 1334/2000-Pres., de chado e Marcos Antônio Germanno; Of.
29-2-2000, à Sr,ª Vera Cravador, de 29-2-2000, inti- 1356/2000-Pres., de 2-3-2000, ao Sr. Cândido Mano-
mando-a a depor; Of. 1335/2000-Pres., de el Martins de Oliveira, convidando-o a comparecer à
29-2-2000, ao Sr. Marcos Batista, intimando-o a de- Assembléia LegislativalPR; Of. 1357/2000-Pres., de
por; Of. 1336/2000-Pres., de 1º-3-2000, ao Juiz da 2-3-2000, ao Sr. Reginaldo Daniel, solicitando fitas
Vara de Execuções Penais/PR, solicitando o desloca- com depoimentos realizados na Rádio Independên-
mento dos presos Gilberto Chagas Ramos, Humberto cia, no dia 2-3-2000, sobre crianças desaparecidas;
Aparecido Terêncio e Shirley Aparecida Pontes, para Of. 1358/2000-Pres., de 2-3-2000, ao Diretor do S1-
depoimento na Assembléia Legislativa do Estado/PR; mepar, solicitando os índices de temperatura do dia
Of. 1337/2000-Pres., de 12-3-2000, ao Sr. Renato Na- 1º-3-2000 em Curitiba/PR; Of. 1359/2000, de
varro Guerreiro, solicitando informações à operadora 2-3-2000-Pres., ao Dr. Gustavo Úngaro, solicitando
telefônica do Estado do Paraná; Ofs. inclusão no Programa de Proteção à Testemunha do
1338/2000-Pres., de 1º-3-2000, ao Sr. Gerson Ma- Sr. Rodrigo Luiz de Carvalho e família; Of. 1360/2000,
chado, intimando-o a depor na Assembléia Legislati- de 3-3-2000-Pres., ao Dr. Luiz Bertrand Melzer, solici-
valPR; Of. 1339/2000-Pres., de 1º-3-2000, ao Sr. Má- tando segurança policial ao Deputado Padre Roque;
rio Ramos, intimando-o a depor na Assembléia Legis- Of. 1361/2000-Pres., de 24-4-2000, ao Escrivão do
lativalPR; Ofs. 1340 a 1345/2000-Pres., de Cartório de Registro de Imóveis/SP, solicitando docu-
1º-3-2000, aos Senhores Homero Andreta Baggio, mentação; Of. 1362/2000-Pres., de 3-3-2000, ao Dr.
Elisário Rodrigues da Silva, Almiro Deni Schimidt, Agílio Monteiro Filho, solicitando segurança policial
Noel Francisco da Silva, Ricardo Noronha e João Mo- ao Deputado Padre Roque; Of. 1363/2000-Pres., de
reira Salles, convocando-os para prestar depoimento; 10-3-2000, solicitando segurança aos deputados e
Of. 1346/2000-Pres., de 1º-3-2000, ao Sr. Roberto funcionários em diligências em Campo Grande; Of.
Massaro, solicitando o deslocamento do preso José 1364/2000-Pres., de 10-3-2000, ào, Deputado Michel
Adão da Luz para depoimento na Assembléia Legis- Temer, solicitando autorização de despesas; Of.
lativalPR; Of. 1347/2000-Pres., de 1º-3-2000, ao Sr. 1365/2000-Pres., de 10-3-2000, ao Sr. João Moreira
Roberto Massaro, solicitando o deslocamento do pre- Saltes, comunicando o adiamento do seu depoimen-
so Almiro Deni Schimidt para depoimento na Assem- to. Of. 1366/2000-Pres., de 13-3-2000, ao Dr. José
bléia LegislativalPR; Of. 1348/2000-Pres., de Carlos Dias, solicitando inclusão do Sr. José Ribamar
1º-3-2000, ao Dr. Gustavo Úngaro, solicitando inclu- Pinto no Programa de Proteção à Testemunha; Of.
são no Programa de Proteção à Testemunha do Sr. 1367/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Deputado Michel
Marcelo Mateus dos Santos e família; Of. Temer, solicitando dispensa das atividades da Casa
1349/2000-Pres., de 1º-3-2000, ao Dr. Gustavo dos deputados em diligências em Campo Gran-
Úngaro, solicitando inclusão no Programa de Prote- de/MS; Of. 1368/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Depu-
ção à Testemunha da Sra. Shirley Aparecida Pontes tado Ubiratan Aguiar, solicitando dispensa de ponto
e família; Of. 1350/2000-Pres., de 1º-3-2000, ao Sr. dos funcionários em diligências em Campo Gran-
Ricardo Noronha, convocando-o para depor na de/MS; Of. 1369/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Sr.
Assembléia LegislativalPR; Of. 1351/2000-Pres., de Antônio Fernando da Silva, solicitando informações a
1º-3-2000, ao Sr. Roberto Massaro, solicitando o des- respeito do Sr. Manoel Antônio Silva; Of.
locamento do preso Almiro Deni Schimidt, para depoi- 1370/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Dr. Paulo Sérgio
mento na Assembléia LegislativalPR; Of. Barbosa de Oliveira, solicitando informações; Of.
1352/2000-Pres., de 12-3-2000, ao Sr. Roberto Mas- 1371/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Dr. Roberto Gur-
saro,solicitando o deslocamento do preso Adão da gel de Oliveira, solicitando que seja enviada à CPI có-
Luz, para depoimento na Assembléia LegislativalPR; pia do IP 8-0565/99; Of. 1372/2000-Pres., de
Of. 1353/2000-Pres., de 2-3-2000, ao Dr. Gustavo 14-3-2000, ao Sr. Gerard GaJlucci, solicitando infor-
Úngaro, solicitando a inclusão no Programa de Prote- mações; Of. 1373/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Mi-
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nistro Carlos Velloso, solicitando cópia do processo ra Carneiro, que fez a entrega da sindicância feita no
julgado referente ao Sr. Desiré Delano Bouterse; Of. caso dos cartuchos e de duas listas que lhe foram en-
1374/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Dr. Armínio Fra- tregues em Mato Grosso do Sul, bem como do laudo
ga, solicitando informação; Of. 1375/2000-Pres., de do Instituto de Criminalística que fala das conversas
29-3-2000, ao Sr, Paoto Enrico Maria Zaghen, requi- de Fernandinho Beira-Mar. O Deputado Antônio Car-
sitando funcionários; Of. 1376/2000-Pres., de los Biscaia falou da gravidade da situação no Rio de
14-3-2000, ao Dr. Armínio Fraga, encaminhando có- Janeiro e fez um apelo no sentido de que se delibere
pias de expedientes; Of. 1377/2000-Pres., ao Dire- sobre a convocação das pessoas responsáveis e, se
tor-Geral da Polícia Federal, solicitando o desloca- for o caso, que a CPI se desloque até aquele Estado.
menta do Sr. Aryzoli Trindade Sobrinho a Igarapa- O Relator concordou com a proposta apresentada,
valSP; Of. 1378/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Depu- mas sugeriu que as pessoas sejam ouvidas em Brasí-
tado José Aleksandro, encaminhando cópias de ofíci- lia e, posteriormente, seria agendada a ida da Camis-
as; Of. 1379/2000-Pres., de 14-3-2000, ao Deputado são ao mencionado Estado. O Deputado Padre Ro-
Michel Temer, solicitando ressarcimento de despe- que teceu comentários sobre a situação do Paraná e
sas efetuadas com compras de material; Of. cumprimentou a CPI pelo trabalho ~eaJjzado. A se-
1380/2000-Pres., de 14-3-2000, à Drª Maria Esther guir, registrou a presença dos Deputados de Santa
Fontan Cavalcantt, solicitando autorização para aber- Catarina Heitor Sche, Adefor Vieira, Romildo Titon e
tura do microcomputador apreendido na Empresa Ti- Pedro Uczai, que vieram colher subsídios para insta-
gre Vigilância Patrimonial Ltda.; Of. 1381/2000-Pres., lar no Estado a CPI do Narcotráfico e do Crime Orga-
de 16-3-2000, ao Sr. João Moreira Salles, intiman- nizado. O Deputado Ricardo Noronha enfatizou a ne-
do-o a depor; Of. 1382/2000-Pres., de 16-3-2000, ao cessidade de a CPI realizar diligências em Goiás e de
Sr. Antenor José Pedreira, intimando-o a depor; Of. se instalar no Distrito Federal uma CPI sobre o narco-
1383/2000-Pres., de 16-3-2000, ao Sr. Osmar Anas- tráfico. Sugeriu que fosse designado um membro da
tácio, intimando-o a depor; Of. 1384/2000-Pres., de Comissão para fazer contato com a Câmara Distrital.
16-3-2000, ao Dr. Luiz Felipe Lampreia, convidan- O Sr. Presidente o indicou para tratar do assunto. O
do-o a comparecer à Comissão; Of. 1385/2000-Pres., Deputado Moroni Torgan discorreu a respeito da ne-
de 16-3-2000, ao Deputado Michel Temer, solicitando cessidade de se prorrogar o prazo de funcionamento
autorização para realização de despesas: Of. da CPI por trinta dias e da programação dos traba-
1386/2000-Pres., de 16-3-2000, ao Deputado José lhos. Sólicitou que a sub-relatoria da área de preven-
Aleksandro, enviando documentação; Of. ção prografl1e com o Ministério da Educação um se-
1387/2000-Pres., de 16-3-2000, ao Dr. Armínio Fra- minário e que a sub-relatoria da área de recuperação
ga, solicitando informação; Of. 1388/2000-Pres., de também programe um seminário juntamente com o
16-3-2000, ao Dr. Everardo Maciel, solicitando infor- Ministério da Saúde, no mês de abril. Segundo o Re-
mação; Of. 1389/2000-Pres., de 16-3-2000, ao Dr. lator, as sugestões advindas desses seminários se-
Renato Navarro Guerreiro, solicitando informação; rão elementos vitais para o embasamento do Relató-
Of. 1390/2000-Pres., de 17-5-2000, ao Dr. Agílio rio da CPI. A Deputada Laura Carneiro registrou a
Monteiro Filho, solicitando informação; Of. presença dos Promotores Márcia Velasco, Rogério
1391/2000-Pres., de 20-3-2000, ao Dr. Wantuir Jaci- Lima Sá Ferreira e Márcio Nobre, do Caso Fernandi-
ni, solicitando que o preso seja conduzido e escoltado nho Beira-Mar, que vieram entregar a documentação
do Fórum de Igarapava para Campo Grande; Of. que faltava, os quais foram cumprimentados pelo De-
s/n'-Pres., de 13-3-2000, ao Dr. Francisco Gerardo de putado Antônio Carlos Biscaia. Dando prosseguimen-
Lima, solicitando que seja colocado à disposição des- to aos trabalhos, o Senhor Presidente concedeu a pa-
ta CPI o preso Aryzoli Trindade Sobrinho; Of. lavra ao cineasta João Moreira Saltes, que tomou as-
1392/2000-Pres., de 20-3-2000, ao Dr. Agílio Montei- sento à mesa e, a seguir, prestou o seu compromisso
ro Filho, solicitando que o preso Jorge Meresde na forma da lei. O Deputado Aloísio Mercadante usou
Almeida seja conduzido e escoltado ao Fórum de da palavra para solicitar à Presidência que fosse au-
IIgarapavalSP; Of. 1393/2000-Pres., de 20-3-2000, torizada a apresentação do documentário feito pelo
ao Dr. Francisco Gerardo de Sousa, solicitando o cineasta João Moreira Salles, conforme ele e o Depu-
deslocamento do preso Aryzoli Trindade Sobrinho tado Marcos Rolim sugeriram à CPI antes do seu de-
para o Fórum de IgarapavalSP. ORDEM DO DIA - poimento. Falaram sobre o assunto o Relator da Co-
Tomada de depoimento do Cineasta João Moreira missão, sugerindo que a testemunha se posicionasse
Salles. Inicialmente usou da palavra a Deputada Lau- a respeito da proposta, e o Deputado Wanderley Mar-
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tins, também favorável a que fosse exibiçfol,o' ~docO~ clandestinas para pouso de aeronaves em territóriC?
mentário, com o que a testemunha co.ncoraOl~: 'Q:Sr.. nacional, esclarecendo os nomes dos responsáveis
Presidente fez uso da palavra para discordár dá'notà' ou' envolvidos na sua utilização, a existência de in-
divulgada pela imprensa a respeito ciC?s Ó~putàdâs' quéritos policiais e a imediata destruição das pistas;
Nflton Baiano e Reginaldo Germano, que só co"rt1pa-' 13) Dos Deputados Laura Carneiro, Moroni Torgan e

I ( .. I ,J T'" .
reciam à Comissão quando a grande mídia' ~~tava Wanderley Martins, requerendo audiência com o Pre-
presente. Regist~ou que,os referidos depulàdos são sidente da República, no sentido de viabilizar esfor-
membros atuantes da CPI e qu~ ~á uma \nve'rda4~ na ços diplomáticos em relação ao Paraguai e Suriname
notícia. A seguir, o Sr. Presidente p~rrríiti~. qúe,o 'do- para efetivação das prisões de narcotraficantes nes~

cumentário Notícias de uma Guerra Particular fosse ses países. O requerimento foi aprovado com os vo-
exibido no vídeo. Terminada a apresentação,'fói con- tos contrários dos Deputados Antônio Carlos Biscaia;
cedida a palavra ao cineasta João Moreirà Salles, Fernando Ferro e Padre Roque; 14) Do Deputado
que fez o seu depoimento e foi inquirido peles Oepu- Robson Tuma, requerendo seja oficiado ao, Banco
tados Moroni Torgan, Wanderley Martins, Antônio Central no sentido de que a Sra. Teresa Cristina
Carlos Biscaia Laura Carneiro Fernando Gabeira Grossi esclareça os motivos por que não atendeu a
Marcos Rolim, Pompeo de Matt~s, Reginaldo Germa~ ord~m de auditoria em agência do Banco Ita,ú do Acre
no, Ricardo Noronha, Nílton Baiano, Fernando Ferro e que seja expedido novo ofício parà curt:\primEinto da
e Eber Silva. Foram aprovados os seguintes requeri- determinação da CPI no prazo de '24 horas; 15) Do
mentos: 1) Do Deputado Robson Tuma, requerendo a Deputado Padre Roque, convocando, como in~}cia-
reconvocação da srª Naara Cristina Villares na condi- do, o Sr. Mário Ramos, ex-Chefe do Cape, para?que
ção de testemunha; 2) Do Deputado Eber Silva, con- seja ouvido na Comissão; 16) Da Deputada' Laura
vocando o Dr. Ludovico Couto Colacino, Juiz de Ma- Carneiro, convidando o Delegado Cidade de Oliveira
caé-RJ, para ser ouvido pela Comissão; 3) Dos De- para ser ouvido pela Comissão. Nada mais havendo a
putados Robson Tuma, Pompeo de Mattos e Padre tratar, o Sr. Presidente, Deputado Magno Malta, e~-

Roque, convocando o Sr. Cândido M'ártins de Oliveira cerrou a reunião às dezenove horas e dezessete mio',
para ser ouvido pela Comissão; 4) Do Deputado Antô- nutos. A reunião foi gravada, e as notas taquigráficas,
nio Carlos Biscaia, requerendo a oitiva do Delegado após decodificadas, serão publicadas, juntamente
de Polícia Civil/RJ, Dr. Cláudio Vieira; 5) Do Deputado com esta ata, no Diário da Câmara dos Deputados.
Moroni Torgan, requerendo a prorrogação do prazo E, p?~a const~r, eu, Carmem Guimar~es Amaral, ~e-
de funcionamento da Comissão por trinta dias; 6) Do cret~na, .Iavrel a presente a~a, que, lida e aprovada,
mesmo autor, convidando para comparecer à Comis- sera aSSinada pelo Sr. PreSIdente.
são o Sr. Luís Eduardo Soares, ex-Coordenador de O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Maltá)
Segurança Pública do Rio de Janeiro; 7) Do Deputa- - Declaro, em nome de Deus, abertos os trabalhos da
do'Wanderley Martins, convidando a comparecer à Comissão destinada a investigar o avanço e a impuni-
CPI o Dr. Josias Quintal, Secretário de Segurança dade do narcotráfico no Brasil. Está aberta a sessão.
Pública/RJ; 8) Dos Deputados Pompeo de Mattos e Deputada, questão de ordem, Deputada Laura.
Robson Tuma, requerendo a quebra do sigilo bancá- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
rio, fi~cal e telefônico do Instituto de Patologia, de Presidente, eu gostaria de, antes de iniciar a parte de
Campinas; 9) Do Deputado Pompeo de Mattos, con- depoimento, informar à V. Ex!! que, a cinco minutos
vocando o Sr. Marcelo Soares Medeiro,s', Marcelo' atrás, o Dr. Pretextato, Secretário... O Secretário de
PQD para depor; 10) Dos Deputados, Ponipeo d.e Governo... Chefe da Casa Civil do Governo Jaime
Mattos e Robson Tuma, convocando o Sr, FQrtuna~ Lerner, Dr. Pretextato, que foi quem fez toda a organi-
Antônio Badan Palhares a prestar es~larecim~nto à zação dos trabalhos da CPI no Paraná, claro, sobre a'
CPI; 11) Do Deputado Robson Tuma, requerendo a batuta e o comando do nome Deputado Padre Roque•.
quebra dos sigilos banc~rio e fiscal de Raulo: Ces~r, me telefonou nesse momento para comunicar à CPI
Cav.alcanti Farias e Suzana Marcolino da.SiI~a e a te,- que, com a saída do Secretário Cândido,. o
alização de auditoria do Banco Central' do Bra~i1 no ex-Deputado José Tavares assume a secretaria, que
Banco Rural S/A., bem como a busca e apre~rí'são 900 policiais, já concursados, serão emergencialmen- ,
dos documentos necessários; 12) Do Dep~tádo Rob~ te contratados, o que significa dizer um aumento de'
son Tuma, requerendo o encaminhamento ao Minis- 30% do efetivo da Polícia Civil do Estado do Paraná;
tério da Justiça e ao Comando da Aeronáútica de pe- quinhentos novos carros serão colocados à disposi-
didos de informações acerca de localização d,e p'istas ção da segurança pública; eles estão criando um sis- '

I
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tema de motopatrulhas, com comunicação e itinerário neiro. E ainda, se é que existem denúncias, qualquer
predefinidos, que nessa primeira fase contará com denúncia existente no DaDo da Comissão ou qualquer
150 motos em Curitiba e esse trabalho será estendido outra denúncia que, eventualmente, nós tenhamos
à ,Londrina e Foz do Iguaçu; estão reestruturando contra qualquer policial, contra a estrutura policial do
toda fi Corregedoria da Polícia Civil, para que ~Ia s,e Estado do Rio de Janeiro.
torne çadavez mais ágil e independente e criam...,na O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
sexta-f9'ira será anunciado o nome do Ouvidor d'e'Se- BISCAIA - Sr. Presidente...
guranç~ ,Pública, que é um cargo'que está send9 cria- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
do hoje ,endunção dos trabalhos da CPI no Paraná. - Deputado Biscaia.
Acho que, a exemplo do que fez o Paraná, o Gover- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
nador Ga~otinho fez o mesmo no Rio de Janeiro. BISCAIA,- Eu também peço 'a palavra pela ordem,
O~tem, como V. Ex!! sabia, a Sub-Relatoria do Rio de antes de"que se proceda ao d~poimento da testemu-
Janeiro tinha marcado com o Secretário Josias Quin- nha ou antes que'se veja a fita. E peço é!- atenção de V.
tal- uma audiência no sentido de verificar a questão Exª, do'próprio Relator Moroni 'Torgan. É ainda dentro
dos cartuchos e ainda a denúncia de Maricá. O Se- da situação do Estado do RiQ de Janeiro, porque a
cretário deu as explicações devidas. Fomos informa- CPI foi ao Ácre, ela foi ao Paraná, acabou de derrubar
dos 'que um dos detentos que havia... Enfim, foi libe- o Sécr~~ãrió,.dé Segurança po~ envolvimento direto e
~ado pelo Delegado Cláudio Vieira: Wil~on Carl~s Va- in:direto ~PIJlO fatos'graves do aparelho policial, Espí-
Ires se encontra preso por determlnaçao da JUiza da ritO' .$anto·e por aí afora. E o FRio de Janeiro, a situa-
Primeira Vara Criminal e a pedido do Ministéri~ Públi- ç~ó,na '~in~a àvaliação, é graJíssima, gravíssima. Ti-
co, Dr!! Márcia VeI3.sco. e. nesse momento, Sr. Presi- vemos aois fraficantes presosle liberados. E, em se-
dente, eu entrego a V. Exª a sindicância feita, no caso guida;' }.Ima série de denúncia~" que foram feitas pelo
dos cartuchos, que mostra a existência de vário~ lotes GQQrdenàdor da área de segu ança pública, provoca-
e que esses lotes que foram encontrados, inclusive a r~m"a :demissão desse Coord nador. Então, é indis-
munição foi encontrada na mão de narcotraficante, pensável'que a CPI se dediqu!e a esse grave proble-
não necessariamente foram utilizados pela polícia do ma do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma questão.
Rio de Janeiro. Na verdade, esses lotes são fragmen- Existe um requerimento que eu apresentei já a sema-
tados por vários organismos que receberam do mes- na passada, com a cópia dos depoimentos, pedindo
mo lote cartuchos e, portanto, munição. Por outro fosse ouvido o Delegado Cláudio Vieira qo DRE..I;~

lado" ficou determinado entre o Secretário e a CBC, sei que outros requerimentos estã,o sendo feitos. pelo.
que, a partir de agora, todos os lotes, todos os projé- Relator no sentido de que o ex-Coordenador Luiz
teis ou projetis que cheguem à polícia do Rio de Jane- Eduardo também preste ésclarecimento: E, a partir
iro serão identificados de alguma forma, para facilitar daí, outros delegados sejam convocados para expli-
o 'rastreamento de qualqu'er um dos projéteis. Bom, V. car todos esses fatos. Eu acho que a responsabilida-
Ex!! me confiou a guarda de duas fitas que nos foram de na soltura desses traficantes, cujos depoimentos
entregues no Mato Grosso do Sul e do laudo do Insti- traçam uma rota que envolve diversos Estados, é mui-
tuto de Criminalística, que fala, enfim, das conversas to grande. Chega ao Chefe da Polícia Civil, sem qual-
de, Fernandinho Beira-Mar. Eu também vou deixar so- quer dúvida. Tudo isso tem que s~r objeto da nossa
bre a proteção de V. Ex!! Só fiz trazê-Ia. Enfim, as fitas atenção. Nós sabemos das dificuldades nessa reta fi-
nem foram abertas, para que V. Ex!! possa, primeiro, nal de diversos Estados, mas essa deliberação, Sr.
fazer cópia, para que a gente possa acessar na Co- Presidente, eu faço um apelo que seja tomada no dia
mi~são, e ainda haver também a questão da sindicân- de hoje. A conveniência de se convocar todos esses
cia, para que a gente possa continuar no trabalho de responsáveis pelo Rio de Janeiro ou, então, se for o
investigação dó Rio de Janeiro. Agradeço a V. Ex!! E; caso até, a CPI especialmente se deslocar para aque-
pelo momento, não tenho mais o que dizer. Espera aí. le Estado. '
Um re~uerimento antes de V. Exª Eu pediria que::: O 'SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Pela or-
Nós, 9ntem, na..: ti Secretário nos c'onvidou a partici.:. dem, Sr. Presidente.
par da ráunião da Comissão Especial criada pelo Go~ O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
vernador"GarotinlÍo, pedindo a apuração das denún- - Deixa o Relator falar, Padre Roque, porque é ~entro
cias feitas contra policiais no Rio de Janeiro. E nós do assunto do Deputado Biscaia.
nos/éomprometemos a enviar, hoje ainda, uma cópia O· SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
d~s fitas e o laudo de criminalística para o Rio de Ja- quero dizer:que' eu concordo com as ponderações



34736 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

dos Deputados, por isso acho importante ouvirmos vidos e para que nós possamos dar continuidade aos)
essas pessoas aqui em Brasília e, posteriormente, trabalhos que esta CPI, tão brilhantemente, realizou
então, marcarmos uma ida ao Rio de Janeiro, porque no Estado do Paraná. E, outrossim, eu quero saudar
há uma necessidade mais tarde de se ir. Mas, antes, aqui a presença de 4 membros da bancada estadual
ouviremos essas denúncias aqui. Inclusive, tem um do Estado de Santa Catarina, que aqui vieram para
requerimento de minha autoria para ouvir Luiz Eduar- solicitarem subsídios e, eventualmente, requererem
do Soares, que eu espero o quanto antes também, se informações para que eles possam rapidamente ins-
for possível, a título de convidado, inclusive, se possí- taurar também em Santa Catarina a CPI do Narcotrá-
vel até quinta-feira, se houvesse essa disponibilida- fico e do crime organizado. E eu gostaria de apresen-
de. Talvez o próprio delegado da DRE pudesse tam- tá-Ios, a menos que eles levantassem de pé os quatro
bém vir, e existe um requerimento, de autoria do De- Deputados de Santa Catarina, para que pudessem
putado Wanderley Martins, para também convidar o ser vistos...
atual Secretário. Eu acho importante a gente tomar O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
pé disso aqui na CPI e, depois, planejarmos, então, - Deputado Adelor, Deputado Heitor, Deputado Ro-
uma ida... Se o Deputado concordar nesse sentido, mildo e Deputado Pedro.
eu acho importante. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ontem

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Pela or- estivemos lá em Santa Catarina, Florianópolis, e fo-
demo mos muito bem recebidos em nome da CPI pela Mesa

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA - Diretora que está aqui, pelo Presidente da Casa, pelo
Pela ordem, Sr. Presidente. Governo do Estado, e eu gostaria de dizer uma coisa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mag~o Malta) aqui, Sr. Presidente, me importa muito diz~r isso aqui.
_ Deputado Roque... Deputado, é o assunto aqui da O Governador do Estado d~ Santa Catarrna~ qu~ndo
CPI? soube que a gente esteve la em Santa Catarrna, Ime-

. • diatamente fez questão de receber-nos. Em segundo
O SR. DEPUTADO JOSE CARLOS VIEIRA - lugar não só autorizou o funcionamento da CPI como

Não é. prom'eteu toda a ajuda possível para que a CPI no
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Estado possa funcionar a pleno vapor, porque ele re-

- É a visita do Deputado? Fala no final. conhece, publicamente, que a humanidade está per-
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Pela or- dendo a guerra contra o crime organizado e contra o

dem, Sr. Presidente, eu gostaria de registrar neste narcotráfico. E ele rec~nhece que Santa Catari~a !az
instante a minha satisfação pela missão que a CPI parte d.o Estado ~' ~Iante d~ volu~e de denunCias
cumpriu no Estado do Paraná. Eu acredito que um que o disque-denunCias da Car:nara Ja recebeu, Santa
Estado que sempre era apresentado como a grand~ Catarina merec~ rece~er e ta~bém insta~rar a sua
vestal da República, de repente, demonstrou que as <?PI, pa~a ~ue.la tambe~ se faça depuraçao do ma!
aparências enganam e que o marketing não resolve que esta atingindo a SOCiedade.
todas as coisas. De qualquer forma, quero dizer para O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
essa plenária e deixar registrado aqui, de público, que - Deputado, o senhor tem a palavra. Um minutinho...
infelizmente, no Estado do Paraná, nós constatamos Deputado Roque, só porque o Deputado veio acom-
algo que talvez não havíamos constatado em outro panhando os outros Deputados de Santa Catarina,
Estado: o grau de envolvimento da Polícia Civil e do Deputado Federal, colega nosso aqui.
apodrecimento, da decomposição, dessa instituição O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA -
de segurança pública. E, de tal forma que, foi afastada Como membro, nesta Casa, representante do Estado
toda a chefia da polícia, está fugido hoje o Chefe Ge- de Santa Catarina, quero saudar a Presidência desta
ral da Polícia, outros já se apresentaram, estão pre- Comissão, a relatoria e os nossos companheiros, de-
sos. O ex-Secretário de Segurança Pública, finalmen- mais membros, e dizer que temos a satisfação de tra-
te, acabou de anunciar, como já foi amplamente divul- zer aqui, de vir acompanhar os membros da Mesa Di-
gado por aqui. Eu quero parabenizar a CPI pelo traba- -retora da Assembléia Legislativa, conforme foi aqui ci--
lho realizado lá e solicitar, agora verbalmente, depois tado, e são eles os Deputados Heitor Sche, do PFL,
eu apresento requerimento nesse sentido, que Cândi- Deputado Adelor Vieira, do PFL, Deputado Romildo
do Martins de Oliveira, Ricardo Kepes de Noronha, Titon do PMDB, Deputado Pedro Uczai, do PT. Vie-
Mauro Canuto e outros policiais mvolvidos sejam ram aqui, como disse o Deputado Padre Roque, para
chamados a esta Comissão para que possam ser ou- colher subsídios para ter uma reunião com os mem-
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bros desta Comissão, especialmente com o seu Pre- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi-
sidente e o Sr. Relator para a tomada de uma série de dente, o Deputado Padre Roque, entre outras pesso-
decisões lá no Estado de Santa Catarina. Mas tam- as, pediu a convocação do agora ex-Secretário de
bém queria manifestar aqui a satisfação de nós ter- Segurança Pública do Paraná. Eu apresentei um re-
mos recebido o membro da Comissão, o Deputado querimento já, desde a semana passada, pedindo a
Padre Roque, no nosso Estado. E, como foi dito, o reconvocação do ex-Secretário. Eu tive a informação
Governador do Estado, Esperidião Amin, tem o maior de que o ex-Secretário estava, na noite de ontem ou
interesse em colaborar, da parte do Executivo, com hoje, embarcando para o exterior, onde ficaria um
as ações desta Comissão naquele Estado. Mas, sem bom tempo. E mesmo assim, e eu recebi uma ligação
dúvida nenhuma, o ponto alto do momento político de uma pessoa do Governo, comunicando que ele já
em Santa Catarina é a vinda dos nobres membros da tinha saído do Governo. Só que isso não o isenta das
Mesa da Assembléia Legislativa a esta Comissão. De irregularidades que possa ter cometido, seja como
maneira que nós ãgradecemos a -ac-olhtda, Sr. Presi- membro do Governo 0(1 seja anterior à sua adminis-
dente, e estamos na expectativa, então, de, logo após tração à frente da Secretaria de Segurança Pública.
essa reunião, logo após essa audiência, nós termos Então, eu, em momento algum, posso sequer pensar
um contato pessoal com V.Exas. nos seus gabinetes. na hipótese de abrir mão de que o Secretário, o
Muito obrigado. ex-Secretário, venha a esta Comissão depor. E eu es-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) pera que sua fuga ao exterior, tentando ganhar tem-
- Obrigado ao senhor. Eu queria também avisar às po, não demore até o término da CPI, porque nós es-
pessoas, à imprensa, que o Delegado Ricardo Noro- taremos, com certeza, aguardando o seu retorno do
nha, não é o Deputado Ricardo Noronha. exterior para que ele possa, sim, vir aqui dar esclare-

O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA _ cimentos a nós, à população do Paraná e à população

Muito obrigado. Olha, e nem parente, hein! E nem pa- do Brasil.
rente. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A CPI

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) pode term~nar, mas Ministério Público e justiça conti-
- Ele está reclamando que... nuam. Entao...

(Nãoidentificado)-Ricardo Noronha é um De- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Exato.
legado do Paraná, não é um Delegado de Brasília. Outros requerimentos, Sr. Presidente, que eu estou

O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA _ É apresentando é pedindo à Aeronáutica e à Polícia Fe-
verdade. A diferença de nomes, né, claro que pode deral ab~rtura de inquérito, e apontar,to~as as .pistas
ocorrer, não tem problema nenhum, de várias pesso- clande~tlnas, ~em ~omo os re~ponsavels por IS~O. e
as com o mesmo nome. Mas o nome do Delegado é que seJ~, de Ime~lato, destrUidas to~as ~s pistas
João Ricardo Kepes de Noronha. E o meu é João Ri- clandestl~as do PaiS, e que mandasse Imedlatamen-
cardo Noronha da Silva. Não tem Kepes. (Risos.) O te para ca...
meu é João Ricardo Noronha da Silva... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Só Exª me dá um aparte?
piorou. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Como a

O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA _ própria Deputada Laura parece...
Pois é. Mas o que que eu posso fazer. Tem que falar a A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
verdade, né? Infelizmente, quero deixar bem registra- Não, nós aprovamos esse requerimento, Sr. Presi-
do, aproveitar essa oportunidade, Sr. Presidente, dei- dente. Talvez fosse interessante V. Exª cobrar. Deve
xar registrado que eu tenho recebido informações do ter uns seis meses que a gente está esperando esse
País inteiro, de pessoas preocupadas, né, mas devo DAC. Até houve uma audiência...
dizer o seguinte: que também existe uma diferença O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E novas
também. A diferença em que ele é a caça e nós, eu re- pistas já foram descobertas em São Paulo e nada foi
.presento aqui o caçador, como membro desta CPI do feito ainda.

Narcotráfico. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...no
O SR. D.EPUTADO ROBSON TUMA - Pela or- final do ano, em que o Presidente do DAC afirmou

dem, Sr. PresIdente. nesta Casa... O Presidente do DAC afirmou nesta
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Casa que já estava fazendo o recadastramento das

- Deputado Robson Tuma. pistas em todo o País. Eu nunca mais ouvi falar. Aliás,
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como eu nunca mais ouvi falar na contratação dos po- tir da próxima semana, já poderemos, provavelmente"
Iiciais federais que o Presidente da República anunci- chamar cerca de mais 15 pessoas de Campinas a de-
ou que ia fazer. por, novamente, e outras que ainda não prestaram

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi- seus depoimentos à Comissão.
dente, também eu assistindo, no domingo, a entrevis- O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - Sr.
ta do jornalista Bóris Casoy, me surpreendi com uma Presidente...
declaração do Sr. Badan Palhares, dizendo, entre ou- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
tras críticas à CPI, que a CP! ficou de reconvocá-Io e _ Deputado Noronha, sem querer cercear V. Exª, mais
que até o momento não foi feito. Existe aí, sim, um re- três minutinhos, pra gente ter condições de... Nós va-
querimento do Deputado Pompeu, subscrito por mos ver esse vídeo ainda. Depois vamos ouvir o nos-
mim,... so depoente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO RICARDO_NORONHA _
-- E será chamado no momento exatamente. Três minutinhos são suficientes. Sr. Presidente, gosta-

o SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...da sua ria de pedir a V. EXª, ao nobre Relator-Chefe, Moroni
reconvocação e, só para esclarecer publicamente Torgan, e a toda a equipe da CPI, que nós déssemos
que ele vai, sim, ser chamado e talvez não uma, mas uma atenção especial nas acusações, nos levanta-
duas vezes ainda a depor nesta Comissão. E tam- mentos, nas investigações que nós estamos levan-
bém, Sr. Presidente, estou apresentando um requeri- tando no Estado de Goiás, porque nomes já foram ar-
mento de quebra de sigilo bancário e fiscal do admi- rolados, investigados. Nós já estivemos no Estado de
nistrador da fazenda onde foi localizado documentos Goiás, conversamos com o Ministério Público. Essas
citando, envolvendo o Deputado Augusto Farias, bem pessoas já foram todas elas, levantados dados que
como do seu irmão. E também um pedido de uma dili- realmente são substanciais pras nossas investiga-
gência a respeito de já cruzamentos que nós estamos ções. No en tanto, Sr. Presidente, é inadmissível que
fazendo, a fim que eu peça que V. Exª vote esse re- essas pessoas estejam, desde o ano passado, espe-
querimento, principalmente da diligência, de forma re- rando pra serem ouvidas na CPI. Quer dizer, fica
servada. numa situação difícil. Eu me encontro numa situação

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) difícil, porque nós já temos um dossiê completo da-
- No momento em que tivermos quorum, o faremos. quelas onze pessoas que, inclusive, tiveram seus sigi-
Eu quero só dizer, ainda em cima da palavra da Depu- los fiscal, telefônico e bancário quebrados. Essas
tada Laura, com relação aos policiais federais que o pessoas estão encontrando dificuldade, Sr. Relator,
Presidente prometeu, os 1.300 novos policiais federa- pra saírem nas ruas, questão dos seus filhos nas es-
is, que nós precisamos fazer uma movimentação aqui colas, enfim, uma série de situações críticas de pes-
na CPI, Deputado, e envolvermos também o Con- soas, isso aí é público, de pessoas que estão sendo
gresso no sentido de que nós, que conhecemos hoje investigadas pela CPI. Agora, se nós não oferecer-
o Brasil e a condição da Polícia Federal neste País, mos a essas pessoas, a essas pessoas, a condição
não é possível que você abra 50% de vaga para Dele- para que elas venham à CPI depor, como é que nós
gado e você pega um garoto de 23, 24 anos aí, que vamos fazer um relatório, um relatório fiel, um relató-
saiu... e passa num curso, passa 6 meses na acade- rio honesto, sem primeiro ouvir as pessoas que estão
mia, sai delegado, sem ter conhecimento do que tá na naquelas condições, como os ju ízes, os advogados,
rua e você tem um agente de 16 anos, dentro de casa, os empresários que nós quebramos os sigilos no
que conhece a rua e a fronteira e não pode se tornar Estado de Goiás. Então, eu venho pedir, de público,
delegado. Eu acho que o momento urge que nós aju- tava esperando essa oportunidade pra pedir a V. Exª,
demos na inversão dessa coisa. já conversei com o Moroni Torgan, em fevereiro, o De-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi- putado disse que, provavelmente, no mês de março
dente, para concluir a minha fala a respeito de Campi- nós estaríamos ouvindo essas pessoas no Estado de
nas - Alagoas já foi falada na última reunião, em uma Goiás. Sou cobrado diariamente, Sr. Presidente: "Aí,

- outra reunião que voltaremos à Alagoas -, a respeito Deputado. Cadê? Não vão ouvir os juízes, os advoga-
de Campinas, estou colocando nome por nome o que dos, aquelas pessoas que foram os sigilos quebra-
já tem apurado, para que a Comissão já possa recon- dos?" E até agora nós não ouvimos. Então, pediria
vocar várias pessoas de Campinas. Nós, inclusive, isso a V. Exª, que incluísse na pauta. Eu também pedi-
estamos sendo cobrados em relação a isso. Então, só ria a V. EXª que designasse uma Comissão, e que eu
pra dar um esclarecimento à Comissão de que, a par- fizesse parte dela, para que nós fôssemos mais uma



O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Só um
aparte. V. Exª me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
não, desde que seja rápido.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Rápido,
rápido. Eu sugiro que V. Exª e o Sr. Presidente solici
tem à Mesa da Casa e ao Plenário para que a CPI te
nha uma prorrogação até o final de junho, para que
nós possamos, eventualmente, fazer... concluir, por
que, do contrário...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- (Ininteligível.)

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - ... nós va
mos deixar... de junho, final de junho...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas é isso que ele está propondo.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sim, mas
eu diria que as diligências pudessem acontecer até fi
nal de maio, no mínimo, porque, do contrário, nós va
mos deixar um bocado de serviço pela metade, e isto
será lastimável, e virá contra a própria CPI.

O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA 
Muito obrigado. Estarei lá amanhã cedo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, entre hoje e amanhã nós teremos muita
coisa pra fazer, porque mesmo... Nós temos todas as
quebras de sigilo de Mato Grosso pra fazer, temos...

O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - E,
com relação ao Estado de Goiás, eu aguardo um po
sicionamento de V. Exª

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Temos
o posicionamento. É idéia deste Relator, Sr. Presiden
te, que até o dia 9 de maio é o tempo dessa CPI. A
idéia deste Relator é que o Plenário prorrogue até 9
de junho, um mês mais, a CPI, para que nós possa
mos fazer o relatório. Então, depois, assim que tiver
quorum, nós poderemos votar e colocar... Eu preciso
saber com antecedência, porque, se tiver qualquer
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vez, porque eu acho que V. Ex!! já foi na Assembléia óbice, nós temos que reprogramar tudo. Mas, tendo
Distrital, aqui de Brasília, na Câmara Distrital, para esse mês pra fazer o relatório, eu acho que é o sufici-
que, junto àqueles Deputados, nós possamos pedir ente para reunir os sub-relatores, fazer todo o relató-
pra que eles instalem a CPI local, aqui em Brasília, rio durante esse mês de 9 de maio a 9 de junho. E 9
porque existem muitas denúncias, inclusive denúnci- de junho, então, votaríamos o relatório final da CPI, 9
as envolvendo, aqui, a nossa Casa, e por fim nós não de maio encerraríamos as diligências da CPI...
podemos abrir porque a CPI tá em todo o Brasil, tra- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E as
balhando dia e noite. Cada dia que passa, quanto oitivas.
mais mexe mais assombração aparece. Então, fica O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... e fi-
difícil. Então, vamos pedir à Assembléia Distrital, à caríamos só este mês só pra fazer o relatório e rece-
Câmara Distrital, ao Presidente Edmar Pirineus, e os ber documentos e coisa desse tipo, mesmo porque
outros demais Deputados, para que instale no Distr!to nós não podemos ficar ad aeternum prorrogando a
Federal uma CPI local, pra que possa realmente In- CPI. Então, esse é um pensamento que eu quero que
vestigar aqui o Distrito Federal. agora todos os membros da CPI comecem a fixar em

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) suas mentes. Nós temos para diligência até o dia 9 de
- Deputado, eu concordo com V. Exª, mas não vejo maio. Quer dizer, não é muito. Nós vamos ter que prio-
necessidade nenhuma da Comissão ir lá pedir a eles rizar todas as diligências e talvez, muitas vezes, divi-
isso. As Assembléias Legislativas do Brasil todas fo- dir a CPI e fazer um grupo de diligências, como o De-
ram oficiadas por esta CPI, e aquelas que fizeram o fi- putado Ricardo Noronha propôs e sugeriu.
zeram de autodeliberação, por pressão do seu povo, (Não identificado) - Como tem sido feito.
pressão da população. Quer dizer, o que nós quere- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
mos é que a ?âmara Distrital entenda da necessida- poderíamos fazer nisso... Nós teremos que fazer até ~
de da formaçao da CPI. semana que vem um calendário final da CPI e depois

O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - desse calendário final nós não podemos mais sair
Pois é, lá no Estado de Goiás, por exemplo, eu estive dele, porque aí teremos que encerrar, porque o tempo
na Assembléia Legislativa, e a CPI de lá foi instalada aí já urge para o encerramento da CPI.
no mês passado. Então, eu acho que deveria, talvez, O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Um apar-
V. Exª indicar alguém pra que faça um contato a Câ- te, Sr. Deputado?
mara Distrital, que é uma assembléia local muito im- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
portante para Brasília, que nós possamos ter o apoio -nao.
dos Deputados Distritais nessas investigações aqui
no Distrito Federal.

~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- V. Exª está indicado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) abril esses dois seminários para embasarem essa~

- (Ininteligível)... deixar serviço pela metade. A situa- duas áreas, que, no meu ver, são muito importantes,
ção do País é tão grave que nós não vamos salvar apesar de não chamarem tanto a atenção da opinião
com essa CPI. pública, mas eu acredito que a prevenção seja a área

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso é mais importante nesse combate...
uma discussão, Sr. Presidente, que mais tarde a gen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
te pode travar até internamente ... - Sem dúvida.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... e
ordem, Sr. Presidente. nós precisamos ter algo bem embasado. Eu vejo a

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... e Deputada Celcita aqui, que está nessa área. Então,
ver a melhor solução. Na minha opinião, diligências que já comente com o Deputado Moca, Deputado
acabam dia 9 de maio e mais um mês pra fazer o rela- Alcione, Deputado Nilton Baiano...
tório. Mas poderemos pensar em alguma opção. Por O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
exemplo, não diligência, mas, se quiser ouvir um ou _ Eber Silva. r

outro até o fim de maio, talvez. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ ...Eber
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela Silva, que programem com os Ministros...

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) _ Baltazar (Ininteligível.).
- Deputada Laura.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Ouvir O SR. DEPUT~DO MORON~ !ORGAN - ... o
. B T - ..lT A • • d Paulo Baltazar tambem, com os MInistros da Educa-

aqu~ em ra~I.la na~ (;ümo ...1.lg.en~I~; A m~s ouvln o ção, um seminário só sobre prevenção, e com o Mi-
aqUi em Braslha e nao tendo maIs dlllgencla. nistro da Saúde um seminário só sobre recuperação

O SR. PRESIDEN~E (Deputado Magno Malta) de viciados. De modo que a gente possa até dar uma
- Deputada Laura Carneiro. passada geral nesse plano de recuperação, que está

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Deixa uma colcha de retalhos total e que nós poderíamos
eu só completar, Sr. Presidente. Como o meu tempo ter alguma coisa mais regular, alguma coisa que dei-
tá terminando, eu quero que a sub-relataria da área xe mais tranqüila essa recuperação. Então, já estou
de prevenção programe, junto com o Ministério de avisando os Deputados. Programem-se essa sema-
Educação, Sr. Presidente, um seminário pra este mês na, para que, na segunda quinzena de abril, esses
de abril, onde as sugestões na área de prevenção, no dois seminários aconteçam e nós possamos ter es-
relatório final, serão embasadas nesse seminário, sas sugestões, coordenados pelas sub-relatarias res-
onde teremos a sub-relataria, o Ministério de Educa- pectivas.
ção e o~ principais homens do País que lidam com A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
prevençao. Entre eles temos, por exemplo, o Protes- ordem Sr Presidente
sor Elias Murad, que é um homem que há muito tem- ' . .
po lida com isso. Quer dizer que seria uma possibili- O SR. PRESIDENT.E (Deputado Magno Malta)
dade. E a área de recuperação de viciados pudesse - Deputada Laura, questao de ordem.
também, pro mês de abril, marcar um seminário com A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
o Ministro da Saúde, para que as pessoas ligadas à Presidente, em primeiro lugar, pra dizer a V. Exª que o
recuperação de viciados pudessem, durante dois Deputado Moroni, o Deputado Wanderley e eu esta-
dias, fazer suas sugestões, suas propostas, até em mos apresentando um requerimento, onde V. Exª re-
propostas legislativas, que a sub-relatoria, Deputado queira uma audiência ao Presidente da República pra
Biscaia, que também pudessem vir sugestões nessa que a gente possa viabilizar, em primeiro lugar, os es-
área de prevenção e de recuperação de viciados. forças diplomáticos no sentido de relacionamento
Então, esses dois seminários, eles são vitais para o com os países, com o Paraguai e com o Suriname, na
embasamento do relatório da CPI. Eu tê falando hoje efetivação de prisões de narcotraficantes, e ainda
que é pra dar tempo já dessas sub-relatarias progra- num plano de ação conjunta, como V. Exª determinou
marem com os Ministérios, que seriam os Ministérios ao entregar documentação ao Deputado Neiri da Sil-
adequados, o de Educação pra prevenção e o da Sa- veira, no Paraguai. Então, esse é um requerimento
úde pra recuperação de viciados, para programarem, que vou entregar à V. Exª e aproveito pra registrar e
no máximo, até o segundo... a segunda quinzena de agradecer em meu nome, em nome do Deputado
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Wanderley, em nome do Deputado Biscaia, em nome de... O advogado dele tá aqui? Doutor, se o senhor
'do Deputado Eber, Deputado... quiser, pode se assentar aqui. Não? Qualquer incon-

, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) veniência... o senhor acha... Se o senhor enten-der
_ Paulo. que ele vai falar alguma coisa que vai se au-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ to-incriminar ou o senhor acha que os direitos dele es-
...Paulo Baltazar, a presença entre nós dos promoto- tão sendo atingidos ou cerceados, o senhor pode me
res: Márcia Velasco, Rogério Lima Sá Ferreira e Már- fazer uma questão de ordem, por escrito, e eu vou de-
cio Nobre, que são os promotores do caso Fernandi- ferir ou indeferir. O Regimento Interno lhe dá vinte mi-
nha Beira-Mar e que vieram gentilmente trazer a do- nutos, e, nesse tempo, o senhor pode... tem a palavra
cumentação que nos faltava do... pra falar o que achar que deve, e, em seguida, nós

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) passaremos à lista de inscrição. O senhor tem a pala-
_ Vou receber. vra por vinte minutos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ ... O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE -
enfim, do processo em andamento contra a quadrilha Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presiden-

de Fernandinho Beira-Mar. E eles vieram do Rio de te.
Janeiro especialmente para conversar com a CPI. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Logo após a finalização dos trabalhos de hoje, nós te- - Questão de...
remos oportunidade de conversar mais pausadamen- O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE -
te com a equipe. Convidaria S.Exas. que participas- Nós tínhamos encaminhado... Eu e o Deputado Mar-
sem dessa reunião no sentido de viabilizar a intera- cos Rolim nós tivemos a oportunidade, há umas duas
ção, que tem acontecido desde o primeiro momento, semanas atrás, de assistir o documentário feito pelo
entre a CPI , o Ministério Público e o Poder Judiciário Sr. João Moreira Salies, que passou na... naquela TV
no Rio de Janeiro. a cabo GNT. Eu acho o documentário um grande tes-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS temunho pro trabalho dessa CPI. E acho, talvez, seja
BISCAIA - Só pra cumprimentar os três colegas do a melhor contribuição que ele possa dar, porque é um
Ministério Público: Dra. Márcia Velasco, Márcio Nobre trabalho muito... muito bem construído, muito profun-
e Rogério Lima, que vieram aqui trazer documenta- do na análise de toda a problemática. E eu sugeri à
ção importante e mostrando trabalho conjunto do Mi- CPI. como é um documentário breve, que fosse apre-
nistério Público com a CPI. Eles vieram hoje, porque sentado antes aos Deputados, porque mostra com
vai ser votada, daqui a pouco, a lei da mordaça, e toda a transparência o que que é o enfrentamento, o
pode ser que, se ela for aprovada, eles nem viessem tiroteio, o envolvimento da polícia, do crime organiza-
aqui, porque ficariam impedidos de falar. Vieram hoje, do, da juventude nesse processo. E acho que é uma
felizmente, antes da lei da mordaça, e espera-se que reflexão sociológica, antropológica, um testemunho
ela não seja aprovada. Muito obrigado. muito relevante pra todo o trabalho que a CPI vem fa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) zendo. Nesse sentido, eu solicitaria a V. Ex!! que pu-
_ Eu vou receber as caixas de documentos que trou- desse autorizar a apresentação do documentário an-
xeram para a CPI e pedir aos Deputados do Rio que é tes mesmo do depoimento que, evidentemente, pode-
pesado, que vocês peguem as caixas, por favor. (Pau- rá enriquecer posteriormente o trabalho.
sa.) Essa reunião foi convocada pra ouvir o cineasta O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
João Moreira Salies, na condição de testemunha. - Eu deferi o requerimento, mas eu entendi, Deputa-
Nesse momento o convido a tomar assento à Mesa. do Aloizio, é que ele, falando primeiro, ele até pudes-
(Pausa.) se fazer um comentário sobre o próprio vídeo. Em se-

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) guida à fala dele, antes que chegássemos à lista, nós
pudéssemos ouvir. Mas o senhor fique à vontade. Se

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) o senhor achar que...
- De pé, façamos o juramento. (Pausa.) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu

(Intervenções simultâneas inlnteligíveis.) acho, Sr. Presidente, dentro da sugestão do nobre Lí-
O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Faço, sob a der do PT, que o próprio João pudesse nos... nos dizer

palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do o que que prefere:-Se-acha que o documentário-antes
que souber e me for perguntado. seria melhor, pra mim, eu seria favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Regimento Interno dessa Comissão lhe conce- - Você pode falar antes.
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O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Muito obri- perplexidade. Respeito pelo trabalho de V. Ex·', que
gado. Estão me ouvindo? Eu tenho a impressão que o tem-se mostrado inestimável para o País. Perplexida-
que eu tenho a dizer sobre o problema da violência na de porque pouco posso acrescentar à complexa
cidade do Rio de Janeiro é melhor dito pelo meu do- questão do narcotráfico, com suas somas fabulosas
cumentário, pelo meu trabalho. Em seguida, sim, eu de dinheiro e ramificações internacionais. Sei, no en-
gostaria de ler duas ou três páginas de um pequeno tanto, a razão que me traz aqui. Como não poderia
depoimento meu. Talvez fosse melhor, de fato, que o ser diferente, estou à disposição de V. Ex·' para res-
documentário fos~e exibido. ponder pelo meu gesto. Antes, porém, gostaria de di-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então, zer quem sou e o que faço. Sou um documentarista.
Sr. Presidente, eu proponho que se acate a sugestão Em outras palavras, isso significa que, na medida de
do Líder do PT e possamos... minhas possibilidades, sou uma testemunha. Do meu

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - tempo, do meu País e, principalmente, de minha cida-
Pela ordem, Sr. Presidente. de. Foi precisamente nessa qualidade que conheci o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) outro personagem desse episódio, Márcio. Na época,
_ Deputado Wanderley. queria saber por que meninos que mal chegaram à

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _ adolescência, diante da alternativa de uma vida cor-
Eu acho que, como um dos autores do requerimento reta, ac~bam optando ~elo crime. Isso acontece to-
- eu, o Deputado Biscaia, o Deputado Eber Silva e a dos os dl~s. Nesse precIso mo~ento, enquanto esta-
Laura Carneiro -, eu acho que, realmente, passar o mos.aqul, e~ algu~ lugar da Cidade onde moro, um
documentário é bem importante, até pra uma visão de menino esta prefenndo revólver a um caderno. As
todos os membros da CPI, que, talvez, não tenha conseqüências dessa opção trágica, seja para os mo-
acompanhado o noticiário sobre o senhor João Morei- radores das áreas mais pobres, onde essas escolhas
ra Salles. são feitas diariamente, seja para os policiais que com-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) batem essa legião de m~n!n~s a~~ados, estão retra-
- Eu gostaria que o assessor pudesse fazer isso. Eu tada,s em ~eu document~no Noticias de uma Guerra
queria só dizer uma nota que saiu num dos jornais na Particular' . Quando as fIlmagens cessaram, eu per-
semana passada, dando conta de que o Deput~do maneci no morr?: O ~esto d:ssa história é do co~he~i-
Reginaldo Germano, Deputado Nilton Baiano eram mento de V. Ex e e a razao que me traz aquI hOJe.
ausentes a essa CPI, dizendo que... disse que o Nil- Sim, durante quatro meses, ofereci uma bolsa para
ton Baiano... e que só apareciam quando a grande mí- Márcio escrever a sua história de sedução e posterior
dia está aqui. É uma inverdade. O Deputado Germano desencanto com o crime. Poderia dizer que esse di-
e o Deputado Nilton Baiano e os outros são presen- nheiro lhe foi dado a título de pagamento por tê-lo fil-
tes, atuantes, desde o primeiro momento. E essa nota mado, uma prática nada incomum no jornalismo. Mas
jamais foi dada pela direção da CPI. Vou pedir à as- isso não seria verdade. Márcio nunca nos cobrou
sessoria que possa... Tem a fita aí? Tem? nada, nem minha empresa pagaria pedágio para al-

(Não identificado) - Eu tenho uma aqui. guém com uma arma na mão. Poderia também afir-
O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM _ Encami- mar que a bolsa foi dada com interesses profissiona-

nhamos. Encaminhamos a fita pra CPI. is. C~mo do~umentar~st~, seria ~atural meu i~teress~

O SR. PRESIDENTE (De utado Ma no Malta) em filmar a v~da, de Mar?lo a partlr,de u~ rote.lro escn-
_ Tem a ui p 9 to por ele propno. Mas ISSO tambem nao sena verda-

~: • • • , _? de. O estipêndio foi concedido porque Márcio dera si-
(N~o ~dent~f~cado) - Voce tem outra ai, nao. nais de que havia abandonado o crime, e, neste mo-
(Nao Identificado) - Eu tenho outra. mento, cumpri a promessa de dar-lhe uma oportuni-
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) dade, através de uma bolsa para que escrevesse um
(Exibição de vídeo.) livro contando sua trajetória, remunerando-o assim
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) por um trabalho honesto. É importante que fique claro

- É um documentário impressionante. Por favor, o se- que minha relação com Márcio teve um caráter pes-
--fIhor tem a palavra. soai, pois nisto reside toda possibilidade dacrfticaou_

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Queria rapi- de apoio ao meu gesto. Quem acreditar que duas
damente ler um pequeno texto que eu escrevi, se vo- pessoas tão diametralmente opostas possam ter de-
cês me derem licença. Exmos Srs. Deputados, compa- sejado se encontrar e conversar, tentando com fran-
reço a essa Comissão com um misto de respeito e queza e sinr.eridade entender seus respectivos pon-
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tos de vista, sem que eu jamais tenha cedido em mi- era. Então, é a pior ditadura. Se eu pude~ e elencar
nhas convicções, terá entendido o que fiz. Por outro as ditaduras do mundo hoj~, eu diria que/a do narco-
lado, respeito sinceramente quem duvidar que um . tráfico é a pior que existe. E a ditadura do narcotráfi-
gesto desses possa ser desprovido de qualquer in- co. E isso eu vejo, e várias pessoas que têm lutado
tenção implícita, e imagino que estou aqui para tentar com isso têm comungado comigo. E eu posso dizer
convencê-los de minha sinceridade. Resta a última isso, porque a minha origem... Quando eu tava vendo
crítica. Chamam-me de ingênuo porque supus que ali, eu tava vendo Moroni pequenino. Minha origem
Márcio pudesse voltar atrás, se redimir e abandonar foi no morro, não do Rio, nem tão violento que nem do
as armas. Não concordo com essa avaliação, mas a Rio, mas com as mesmas mazelas de um morro,
aceito. Sou, portanto, um ingênuo. Minha pergunta, onde a assistência social é debilitada, onde tudo é de-
então, passa a ser: como chamar aqueles que, ao bilitado. E de onde eu tive que fugir do traficante pra
acharem tola a idéia da redenção, subscrevem, mes- não virar um. Mas, felizmente, eu tive uma vantagem,
mo que não explicitamente, a tese de que uma vez talvez, sobre vários meninos que ali estavam: eu tinha

---criminoso, sempre criminoso, julgando de forma tão um pai e uma mãe que me amavam, e eu tinha tam-
definitiva os outros, sem saber de suas circunstâncias bém um amparo de uma religião. Quer dizer, o pai e a
e dos motivos de seu descaminho? A palavra que me mãe e a religião eu acredito que me deram o suporte
ocorre - e existem várias - é desesperançados. Pois pra vencer a mentira do lucro fácil. Quer dizer, e é in-
bem, deixem-me então afirmar veementemente o se- teressante, porque o pessoal diz ali: não, não tenho
guinte: se a po~~eza das categorias ~erbais qu~ us~- outra chance. Já pensou se eu pensasse isso? Eu
mos para claSSificar nossos gestos so nos permite dl- não tinha sido Deputado, eu não tinha sido Vi-
vidir o mundo entre t~los ou ingênuos, de um lado, ~ ce-Governador, eu não estaria aqui agora; eu estaria
desesper~~çados ou rntoler~ntes, do outro: qu?ro ?I- num cemitério ou numa penitenciária, certamente.
zer tranqUllam~nte que prefiro ?erte~cer a primeira Porque essa é a chance que dão pra aqueles meni-
dessas geo~raflas .. Apesar.do rotulo, e um lugar me- nos. É a chance de parar num cemitério ou numa pe-
Ihor de se Viver, ~o~s nele ainda cabe o gesto ~en?ro- nitenciária. E aquela, aquela idéia também - e eu vi
so, a vontade otimista de que falava GramscI. Ja no colocado inclusive ressalvado no filme - que não é
mundo ~os des~sperançad.os, resta apenas convocar bem assi~ aquele protecionis~o do trafic~nte, que o
~ chaveiro para I~stalar mais uma tra.n:a na porta, en- povo adora o traficante. Na verdade, povo não gosta
quanto tremem~s ~e m,edo e de solld~o .. Um mundo de traficante. Eu vivi lá, e nós tínhamos é um medo
como esse seria ta~ triste e claustrofoblc~ que ?OU desgraçado do traficante. Quer dizer, do traficante, do
graças a Deu~ por .n~o fazer parte dele. MUito obrlga- pessoal que mandasse nas prostitutas do morro, ou
do. Estou à dispasIça0 de V.Sas. (Palmas.) coisa parecida... Qual é a mãe que gosta de ver a sua

O SR. DI?PUTADO MORONI TORGAN - Sr. filha ser viciada com 12 anos, 13 anos de idade, com
Presidente. um filho na barriga, sem saber quem é o pai ou coisa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) parecida? Qual é a mãe que gosta que seu filho de 12
- Sr. Relator. anos dê um testemunho desse: "Ah, eu matei um. Pra

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Olha, mim começar, eu matei um, e, talvez, eu dure aí até
eu vejo, primeiro, a vinda de V. Sª como um testemu- os 20, talvez até os 15". Quer dizer, eu não posso
nho importante pra CPI. Não é questão se foi usado, acreditar que uma mãe vá render louvores a um ho-
se não foi usado o traficante. Eu até nem faço coro mem que leve o seu filho a isso. Eu acho que ela ren-
com aqueles de ingênuo ou não ingênuo. Acho que o de horrores, não é louvores. Ela rende horrores a este
senhor foi profissional. O senhor é documentarista, homem, né, que faz esse tipo de coisa. E talvez essa
fez um documentário. Quer dizer, o profissionalismo marca puç:Jesse ter ficado um pouco mais fixa no do-
de um documentarista é pegar essas faces nesse cumentário. Eu acho que esse horror que as mães
sentido. Então, esse fato não me preocupa. Eu vi ali, sentem, que a pessoa sente... Que eu vi, por exem-
notadamente, no documentário, algumas coisas inte- pio, naquela descida do morro ali, eu vi que foi coloca-
ressantes. Por exemplo, eu vi traficante falando que o do isso, né? Mas eu acho que poderia ser mais paten-
tráfico tá democrático. É? Nunca foi democrático. Não te isso. E eu conto isso porque essa é a história do
existe ditadura pior do que a do tráfico. Ela é uma dita- Moroni, essa é a história minha, de alguém que ven-
dura explícita. Não existe democracia em tráfico de deu no meio da rua e ganhou cento e poucos reais por
drogas. Existe onde dá lucro, quem é que vai auferir o mês, pra não ganhar mil roubando, matando ou trafi-
lucro, qual é o percentual que eu vou ganhar nesse lu- cando. Quer dizer, e eu acho que esse exemplo de
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vida meu é muito melhor do que qualquer um daque- ta organização. Então, essa é outra idéia que, na ver-
les exemplos de vida que, no fim, ali, tinha o obituário, dade, não existe. Existe uma organização por trás de
né? Então, mostra que se tem uma condição, desde todos, aquela demanda que existe de tóxico na favela
que se não dê a desesperança. Como eu não gostei alguém tá organizado, compreendeu? Eles podem
também daquela ali: será que a sociedade quer uma até, nos "vapozeirozinho" final, não ter grande ação,
Polícia que não seja corrupta? Pois eu vou dizer, em mas existe uma organização. E a pergunta que eu
alto e bom tom: a sociedade quer. A sociedade quer queria saber era exatamente essa: quem, na sua opi-
uma Polícia... Talvez uma minoria de corrupto, de sa- nião, dá cobertura pra aqueles traficantes do morro?
fado, de sem-vergonha não queira. Mas a sociedade Quem são? Além só de Polícia, porque, muitas vezes,
como um todo... E isso nós vimos no Acre a socieda- se fala de Polícia, que também pode ser, e isso eu
de querendo; vimos no Maranhão a sociedade que- quero deixar livre. Mas eu acredito que existe, por
rendo; vimos no Paraná a sociedade querendo; quer exemplo, um esquema de lavagem de dinheiro, existe
dizer... Vimos no Rio de Janeiro a sociedade queren- um esquema pra essas armas, que tem alguém gran-
do também e em São Paulo, enfim, em todos os Esta- de ganhando dinheiro em cima dessas armas. Nós vi-
das onde nós andamos, no Mato Grosso do Sul, ago- mos armas ali peculiares de guerra, então, não é um
ra, a sociedade querendo uma, uma Polícia que não tráfico pequenininho, que vai vender um revólver ou
seja corrupta. E, infelizmente, tem uma minoria de sa- uma pistolazinha. Tá vendendo ali ponto 30, ponto
fado, de corrupto, de sem-vergonha que se locupleta 50, tá vendendo AK-47, tá vendendo, aí, um monte de
das atividades ilícitas de uma corrupção institucional armas que são basicamente de Exércitos. Então, tem
que não querem. Mas a CPI é a antítese de qualquer alguém ganhando muito dinheiro nisso, porque tão
teoria de que a sociedade não quer uma Polícia direi- bancando o Exército, porque as armas também...
ta, uma Polícia honesta, uma Polícia que ela possa Aquilo é um negócio constante, né, porque a Polícia
confiar, porque a sociedade quis a CPI. A sociedade, vem, faz uma varredura, apanha um monte de arma.
como um todo, quis a CPI, porque era uma... eram No mês que vem, eles têm que comprar arma de
pessoas, e representavam o Poder institucional, que novo. Então, é um negócio que fica... Entra num ciclo
podiam confiar. Então, isso eu posso dizer com segu- vicioso, em vez da gente entrar num ciclo virtuoso,
rança: que a sociedade quer, sem dúvida nenhuma. que seria do estabelecimento das autoridades institu-
Agora, o que mais me interessa... E isso eu queria fa- cionais no morro, que é possível, é possível, eu acre-
zer a título de preâmbulo, né, porque foi colocado dito que sim. Mas até queria saber a tua opinião, se é
como se o traficante... Ele dá o remédio, a comida, o possível as autoridades institucionais, democráticas
suprimento, o brinquedo, o enterro, quer dizer, paga a se instalarem nos morros, ou se o morro tem, definiti-
feira se não tem a feira e tal. Eu conheço muitos siste- vamente, uma sina só: viver sob a ditadura do narco-
mas autoritários que também davam isso, mas cobra- tráfico. Então, são algumas colocações que eu queria
vam a vida das pessoas. Eu prefiro... Eu, pelo menos, ouvir.
quando morava no morro, eu preferia não ter isso, O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Obrigado,
mas ter a minha vida, porque botar minha vida de re- Deputado. Em primeiro lugar, devo dizer que, de fato,
fém em troca de umas coisinhas desse tipo é um ne- a CPI vem dando boas notícias ao País. Esse docu-
gócio que acaba com a minha vida. Então, esse pon- mentário foi feito há três anos. E, na época, o Hélio
to... Agora, o que eu queria saber é o seguinte. E eles Luz defendia a tese de que a "sociedade tem a Polícia
tentam passar outra imagem que eu achei interessan- que merece". Não é minha, é do Hélio Luz. Em parte,
te. Eles tentam passar a imagem de um tráfico desor- eu concordo com ela, quer dizer, eu acho que é extre-
ganizado. Não sei se foi impressão minha, mas a im- mamente confortável vivermos num país em que você
pressão... "Não, aqui é democrático, aqui um pessoal pode não pagar os impostos e, eventualmente, não
pega aqui, outro pessoal pega ali." Aí o gordo diz: ser preso. É confortável você viver num país em que
"Não, Comando Vermelho, isso é história da carochi- você pode furar o sinal vermelho e: comprar o guarda.
nha, já ficou pra trás, não tem mais ninguém cuidando Quer dizer, tudo isso, de fato, faz... 'hã, hã... com que a
disso". Aí, quando eu vejo um Fernandinho Sei- Polícia que aí está seja uma Polícia que, nas suas fa-
ra-Mar, com posses no Espírito Santo, Minas Gerais, cetas piores, traz algum tipo de conforto pra... pra
São Paulo, Paraná, com fazendas na fronteira ali do, quem infringe a lei com uma certa constância. Então,
do Paraguai. Quer dizer, isso aí, desorganizadamen- eu, em parte, concordo com as teses do Delegado
te, ninguém monta um esquema, uma trading dessas Hélio Luz, que, devo dizer, foi o melhor chefe de Polí-
internacional se não tiver organização, e muito, e mui- cia que a minha cidade já viu. Todos os chefes de mor-
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ro da cidade do Rio de Janeiro foram presos sem o menina mais feia, mais bonita, né? Eu posso dizer
,disparo de um único tiro. É fácil, inclusive, prender que as meninas disponíveis são aquelas que o trafi-
chefe de morro, não é difícil, não. E o Hélio Luz pro- cante vai pegar. E a menina que pensa em formar fa-
vou que isso era fácil. Em relação a... a... Só uma cor- mília, ser esposa e tudo o mais vai ser aquela que o
reção. Em relação ao obituário que aparece no final motoboy vai namorar. Essa talvez seja a grande dife-
do programa, eu fiz muita questão de que os três pri- rença. A menina que tenha... que tenha o pensamen-
meiros nomes fossem de trabalhadores e não de trafi- to frugal, também, igual ao dele, pode ser bonitinha
cantes; e o quarto nome de um policial. Quer dizer, na ou coisa parecida, vai ser a menina que ele vai ter dis-
hierarquia do... do meu respeito pessoal, é evidente ponível. Essa não vai sair nunca. Aí é aquela história:
que o herói é aquele que acorda às 5 horas da manhã quanto maior o tamanho da arma, mais ela acha boni-
e vai pro trabalho. É evidente. E, em segundo lugar, to e importante. Agora, a menina que tem um pai e
entendo que o policial também cumpre uma função uma mãe, que tem uma formação e tudo o mais, essa
honrada. E... eu tenho sido acusado, não sei bem por vai namorar o motoboy.
que, até agora não entendi, de fazer a apologia de um O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Você tem
criminoso. Eu discordo absolutamente com essa afir- toda razão, mas, infelizmente, quando se tem 12, 13
mação. O documentário é a grande prova disso. O anos, a menina que quer formar família é a última que
documentário, na verdade, é uma "desglamouriza- a gente quer, né? Você quer a bonitinha, a loira, (Ri-
ção" da violência. A violência não chega a lugar ne- sos.) aquela m~is disponível erri :odos os s~n~idos.
nhum. E se... se minha simpatia tá com alguém nesse Então, eu acredito que, de fato, ha uma tragedla no
documentário, tá CGm o DelAgado Hélio Luz e com morro, há uma inversão completalde valores. Quer di-
essa figura notável do capitão Pimentel, do Bope, que zer... E eu vejo, na verdade, duaslinstituições - talvez
é o porta-voz de uma desesperança. E, principalmen- a palavra "instituição" seja uma palavra equivocada e
te, porta-voz de uma determinada desesperança em talvez vocês possam me auxilian em encontrar uma
relação à política de segurança que se pratica na ci- melhor - mas, enfim, existem duas ordens que se es-
dade do Rio de Janeiro. Quer dizer, a solução policial tabelecem, dois poderes que se estabelecem no mor-
é uma solução que vem sendo tentada há mais de .Ira, hoje em dia, na cidade do Rio de Janeiro: um lutan-
dez, quinze anos. E o resultado é esse que a gent~ do pelo bem, o outro, pelo mal. Mas só dois. Pelo mal
vê: a cada dia, mais meninos entram pro tráfico. E é o tráfico; pelo bem, as igrejas evangélicas, que são
isso que eu queria entender, era essa a realidade. Eu as únicas que eu vejo que têm a coragem de estar ali
discordo... quer dizer, eu concordo com o senhor no front da batalha, ali onde a civilização cessa e a
quando o senhor diz que o morro, a favela está fada- barbárie começa, fazendo a catequese dos bárbaros,
do... não está fadado, inexoravelmente, ao tráfico de dizendo: olha, larga essa vida, vem pra cá, abandona,
drogas. Não, de forma nenhuma. Agora, é preciso você vai morrer cedo, essa vida não leva a nada, você
que o Estado ali esteja presente. Não está. Então, di- tá se tornando um bárbaro, um desumano etc. e tal.
ante do vácuo, é evidente que uma ordem vai se esta- Agora, o Estado, como disse um policial, só se apre-
belecer. E a ordem que se estabeleceu é a ordem do senta com balas e tiros. Então é evidente que existe
tráfico, que é uma ordem perversa e bárbara, mas é um vácuo de poder que será ocupado por algufm.
ordem, sim. Quer dizer, existem regras, você... Nesse instante, é ocupado pelo tráfico e, graças a
você... você se emprega, você recebe um salário, Deus, por uma ação ainda incipiente, mas cada vez
você recebe respeito, você, como diz aquela mulher, mais vigorosa, das igrejas evangélicas. As igrejas ca-
aquela senhora moradora, acaba namorando a meni- tólicas, infelizmente, ainda tão lá embaixo. Se você
na mais bonita. É... a figura do traficante no morro é pega a geografia de um morro na cidade do Rio de Ja-
un\a figura que tem aura. E o menino trabalhador que neiro, a igreja católica geralmente tá lá embaixo, no
resolve pegar a sua motocicleta às cinco horas da asfalto. Eu tô fazendo um documentário sobre evan-
manhã pra entregar... pra entregar... é... é... é... é... gélicos e vi um menino ser assassinado à distância
remédio, ele não tem aura nenhuma, vai pegar a me- que me... que... que me separa do Sr. Deputado, dian-
nina mais feia, vai namorar a menina mais feia. Isso te de um igreja evangélica. Eu tava dentro da igreja
tudo conta quando você tem doze, treze anos de ida- evangélica e o ponto de tóxico era ali onde está o se-
de. E é uma tragédia, é uma tragédia sem fim. Em re- nhor. Isso não vai acontecer numa igreja católica. Por
lação à desorganização de que fala o meu... conseguinte, eu acho que, de fato, não há nada no

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom. morro, a não ser o tráfico e as igrejas evangélicas. E o
Tá. Deixa só eu fazer um aparte desse negócio de tráfico ainda é extremamente sedutor. E essa é a tra-
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gédia. Agora, em relação a armas, esse, pra mim, Ó... uma tese de um historiador chamado Fernando Mora-
Em relação à desorganização, que é uma pergunta is que me influenciou muito. E Fernando Morais estu-
que o senhor me fez. e... isso é uma suspeita, eu não dou a escravidão. E durante um tempo se imaginou
sou um... eu não sou um expert na matéria. Mas eu que a... a tardia abolição da escravatura no Brasil...
tenho grandes suspeitas e dúvidas de que uma indús- é... se deve ao fato de que a nossa economia ainda
tria que movimenta - isso são dados de 91 - 150 bi- precisava do trabalho escravo pra... pra funcionar.
Ihões de dólares por ano possa ter uma parte impor- Fernando Novaes provou o contrário: precisava do
tante da sua organização numa favela, onde moram escravo porque, na verdade, o verdadeiro lucro era
semi-analfabetos, meninos com armas na mão que feíto no tráfico dos escravos, ou seja, os negreiros é
tem 15, 16 anos de idade, de chinelo no pé, e que ja- que realmente... Então, artificialmente, foi mantido o
mais... não sabem o que é uma conta bancária. É evi- trabalho... o regime da escravidão no Brasil pra que...
dente que a organização do narcotráfico exige uma é... é... os negreiros pudessem continuar a ter os seus
série de... de... de... de... exige relações com... com... lucros do comércio do... do... do... do negro. Bom. Eu
com o Poder Judiciário, como vocês têm descoberto; tenho a impressão que essa é uma imagem que
exige relações corn-bancosln1ernacionais, .enfim, exi- eventualmente pode-se aplicar também ao tráfico de
ge... exige uma série de coisas que pessoas que nas- drogas, principalmente o tráfico de drogas em morro.
ceram no morro e que sequer têm o segundo ano pri- Eu tenho a convicção que existe tráfico de drogas em
mário, evidentemente, não entendem. Então é... eu... morro pra que armas possam ser vendidas. Eu acho
eu usei essa imagem numa primeira entrevista que que se movimenta mais dinheiro com o contrabando
dei e peço desculpas por repeti-Ia. Eu acho que o tra- de armas do que com o tráfico de drogas. Eu acho
ficante de morro, que é o único que eu conheço, é tão que, na verdade, é preciso saber quem faz esse con-
parte da indústria do narcotráfico quanto um borra- trabando. Eu não sei quem é. Eu realmente não sei
cheiro de Brás de Pina é parte da indústria automobi- quem é. Agora, os papelotes de dez reais que são
lística. Quer dizer, de fato ele tá vendendo ali alguma vendidos pra sete ou oito ou vinte miseráveis que so-
coisa que serve pro carro funcionar. Agora, dizer que bem na madrugada... Pra pegar um exemplo do Mor-
ele faz... que ele é a Ford ou que ele é a GM ou que ro Santa Marta, que é o que eu filmei, é um morro 10-
ele é a Volkswagen é um grande erro. Então o trafi- gisticamente complicado, porque só tem uma subida
cante de morro, esse traficante que eu conheci, esses e uma descida e um batalhão da Polícia em frente.
que tão filmados, eu não os desculpo, de forma ne- Evidente que um morro desse não vai jamais movi-
nhuma. É... são bandidos. Eu acho que a lei precisa... mentar quantias é... é... sequer razoáveis. Quer di-
é ... ir em cima e prendê-los, eventualmente: Agora, zer, só o... só o cocainômano em alto grau de absti-
não vamos confundi-los com os narcotraficantes. E nência, às três horas da manhã, terá coragem de su-
·wem são esses grandes narcotraficantes? São es- bir pra comprar. O traficante acaba vendendo, donde,
ses que vocês têm levantando. E aí, sim, eu imagino também, a falácia do discurso social do traficante.
que haja organização. Mas no Morro Santa Marta, no Porque, na verdade, ele acaba vendendo o tráfico pro
Morro da Maré, no Morro do Alemão, eu tenho dúvi- sujeito que está ao seu lado, que, é tão miserável
das; são pessoas que sequer sabem raciocinar, são quanto ele, tirando mais um pouco da comida da
semi-analfabetos. E eu não acredito que essas pes- mesa do trabalhador. Então eu... eu... eu... eu... Ago-
soas possam movimentar essas somas absoluta- ra, ele tá com uma AR-15, que custa, segundo eu
mente... ah... ah... estapafúrdias, é... que a gente descobri no trabalho de pesquisa desse documentá-
sabe que... que... que... que existem, na, na, no nar- rio, cinco mil dólares. Ele tá com um lança-granada,
cotráfico. Então esta é a desorganização do qual eu ele tá com uma arma suíça. Então, é evidente que
falo e esse é o caos que eu vivo na minha cidade. São todo o dinheiro que entra vai embora, e vai embora
meninos de 12, 13 anos, sem liderança, dando tiro um nas armas. Eu acho que a... o verdadeiro mistério é:
nos outros, sem saber por que. E essa é que é a tra- quem vende essas armas? E eu acho que é o... é o...
gédia da cidade, quer dizer, o que é um estado de é o caso do... do... do... do... do cachorro sendo aba-
caos. A minha cidade vive, eu não diria uma guerra ci- nado pelo rabo e não o contrário. Quer dizer, a gente
vil, mas uma situação de total anarquia. E, pra termi- imagina que o rabo sejam as armas e o cachorro as
nar, a última pergunta que o senhor me fez talvez seja drogas. Não! Eu acho que o rabo são as drogas e o
a mais importante: a relação do tráfico de drogas com cachorro são as armas.
as armas. De novo: eu não sou um especialista da O SR. DEPUTADO MORONI TORGAi\! - Não.
matéria. Mas eu tenho uma forte suspeita... Existe Posso dizer que, em nível internacional, o teu pensa-
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mento não tá correto. O narcotráfico, ele movimenta dando algum exemplo de credibilidade. Quer dizer,
mais dinheiro que o tráfico de armas, infelizmente. eu.. eu não sei se entendi bem, mas tu parece que

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Mas será deste a entender que se tu tivesse feito o documentá-
que isso se aplica à cidade do Rio de Janeiro? rio agora, talvez_tivesse algumas falas aí, ~m ...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Né? E O SR. JOAO MOREIRA SALLES - E provável
isso por levantamento... por levantamento da ONU, in- que sim.
clusive, feito nesse sentido. Agora, o que mais me O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... um
apavora nessa hist6ria é, por exemplo, se pensar... Eu pouco diferente.
pensei, quando tu falasse: o menino de 12 anos não O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - É provável
tá pensando em casar. E não devia tá pensando em que sim.
ter uma mulher pra se aproveitar. Ele devia estar pen- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com-
sando em jogar bola, ele devia estar pensando em es- preendeu? Porque deu algum crédito o fato da gente
tudar, ele devia estar pensando nessas coisas, no chegar naquelas estruturas que nunca eram atingidas
que que ele pret.eltde ser, COl'!\O ~Ie vai s~ estªQ~I~çer e que todo mundo desacreditava,lodQ mundo..._Nos-
mais tarde ou coisa parecida. E veja que isso tudo, au- verdadeiros, aqueles que... aí eu concordo, não é a
tomaticamente, é retirado da perspectiva desses me· sociedade, mas aquela cúpula que não quer mudar a
ninos. Quer dizer, com 12 anos de idade a perspectiva condição, né, a cúpula que não quer fortalecer a Polí-
desses meninos é aproveitar agora porque "amanhã cia, não quer fortalecer o Ministério Público, não quer
eu posso morrer'. Então aproveitar agora, ~ que é que fortalecer o Judiciário, em razão disso. Então eu acho
eles vêem no filme, que que é aproveitar? E mulher, é que isso é importante. E eu acho que nós temos... nós
o... o respeito com a arma na cintura e o carrão. Se pu- temos que ter uma certa indignação com aquilo que...
der ter isso aí, o resto é conversa mole. Quer dizer... aquilo que o filme mostrou. Quer dizer, a ''vida'' - entre
veja o tipo de vida que sobra pra essas crianças. Quer aspas - que aquela juventude tá submetida, que
dizer, a gente luta tanto quanto... contra trabalho es- aquelas mães estão submetidas, que na verdade é
cravo, contra um monte de tipo de trabalho que sub- um horror. Uma última pergunta. Depois eu vou pas-
metem as crianças. Agora, muitas vezes, há até um sar pros Deputados. Como o... o poder institucional
aceitação dessa perspectiva que é dada a um menino pode se instalar no morro? Eu acho que isso é impor-
do morro. Quer dizer, teu negócio é ser soldado e tu tante saber. Tu tiveste lá e tal. De que forma pode se
sendo soldado tu só vai ser respeitado agora, porque, instalar no morro e substituir o poder do narcotráfico?
depois eu não sei que que tu vai ser. Depois tu pode tá O SR JOÃO MOREIRA SALLES - Olha em
morto, tu po?e tá o q~e... Então ess~ ... essa inversão primeiro lu~ar- essa é... é uma pergunta fundam~ntal
de per~pectlva,. e mu~tas vezes ace,to p.or .b?a parte _, em primeiro lugar, eu acho que a sociedade e os ci-
da sociedade, e_que e o terrível nessa hlstona. dadãos do Rio de Janeiro, pra falar especificamente

O SR. JOAO MOREIRA SALLES - Concordo. da minha cidade, não podem achar que esse não é
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer um problema deles. A gente não pode esperar que a

dizer, nós aceitamos conviver com o infanticídio no solução venha de cima. A gente pode torcer pra que
morro e achamos que aquilo é normal. Quer dizer, um ela venha, mas não esperar. Eu acho que a sociedade
menino de 12 anos tá pensando em mulher, carro e civil tem que entender, as pessoas que moram no as-
arma. Quer dizer, esse é o ponto que eu acho que... falto - pra usar a divisão do... do Zuenir Ventura, da ci-
que tem que ser'modificado na cultura nossa. E isso dade partida - precisam de fato acreditar que a fave-
tem que causar alguma indignação em n6s, né? Por- la, na verdade, é parte da sociedade e, a partir desse
que isso, infelizmente, não é ... não é uma piada, não é momento, promover uma integração. Eu fjz uma expe-
um momento hilário, em que nós vemos uma criança riência dessas, quer dizer, eu, durante mais de mais
de 12 anos pensando em matar, pensando em coisas de de um ano, dei aula de arte na... na... na na...
desse nível pra poder ter uma mulher, pra poder ter na no Morro Santa Marta. E não só eu. Outras
não sei que, um carro, e pra poder andar com a arma ONGs estão presentes. Ah... Eu acho que esse é o
na cintura. Então esse... esse é um momento que eu primeiro caminho, quer dizer, a idéia de que é pleciso
acho que a gente tem que começar a mudar, como eu dividir cada vez mais a cidade, é preciso que a gente
acho-e--acredito que a CPI e o -Congresso como um-- se isole cada vez mais, a... a idéia de que a favela é o
todo - não é a CPI, porque a CPI tem apoio de todos inimigo do asfalto e o asfalto é o inimigo da favela,
os partidos aqui dentro - está dando algum exemplo. essa é uma idéia perversa, que nos divide cada vez
Esse Congresso tão desgastado, muitas vezes, né, tá mais. Então é preciso, pra usar uma metáfora um pou-
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co tola e um pouco piegas, de fato, lançar uma ponte O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) /
entre asfalto e... e... e... e... e favela e que... e que de - Tava se matando ali, né? E eu quero continuar tolo
fato seja uma ponte lançada pela sociedade civil, por pedindo a senhora pra para~de fumar todo dia, ainda
nós, que nos organizemos pra fazer isso. Eu acho que a senhora não goste. E... Deputado Wanderley
que esse é o primeiro momento. A segunda coisa que Martins. Em seguida o Deputado Antonio Carlos Bis-
pode acontecer é o que de certa maneira aconteceu caia. Gostaria de pedir ao Deputado Fernando pra as-
na política do início do Governo Garotinho, principal- sumir aqui por um momento e que marcasse os três
mente a política do Prof. Luís Eduardo Soares, que minutos exatamente.
fez uma ocupação cidadã de algumas favelas. Quer O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS -
dizer, existe uma favela na... na... na... em Laranjei- Sr. Presidente, Exmos. Deputados desta Comissão...
ras, chamada Pereirão, onde o Bope entrou, o Bope, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
essa unidade de combate, ela entrou em primeiro lu- - Daqui a pouco nós teremos votação nominal, a Lei

_ ~r e limpou a favela de... de... é... de traficantes. Em da Mordaça, e nós vamos... coordenadamente vamos
seguida, veio um batalhão, esse mais importante do lá votar contra.
que o que carrega arma, um batalhão de assistentes O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS
sociais, de médicos, de pediatras, de... de... de... de... _... Sr. João Moreira Salles, eu, como um dos autores
de educadores etc. e tal e ocuparam a favela. E se vo- do requerimento da convocação do senhor até esta...
cês perguntarem pra um morador da... da... da favela esta Comissão, foi exatamente para que obtivésse-
do Pereirão hoje em dia qual é a ordem que eles pre- mos resposta, respostas a algumas perguntas, a al-
ferem: esta ou a anterior, provavelmente nenhum de- gumas indagações de todos nós. Não que eu tivesse,
les dirá: "Preferimos o tráfico." Então é... precisa... a princípio, qualquer crítica, porque eu fui um dos que
precisa haver duas coisas. Agora, eu insisto que é entendi, e acho que o senhor poderá confirmar isso,
preciso que parta da gente, quer dizer, da sociedade se o seu... o seu relacionamento... o seu relaciona-
civil, um gesto de maior generosidade, de menos menta com o Marcinho VP foi um mero relacionamen-
medo em relação à favela, de maior diálogo, enfim. to comercial, encurtando bem as palavras, como o se-
Enquanto isso não acontecer, eu não vejo muita saí- nhor mesmo disse. Mas se procurarmos trazer a esta
das. As pessoas da minha cidade se engradeiam Comissão... porque nós temos trabalhado por este
cada vez mais, blindam os seus carros, é... é... é... é... Brasil todo muito na área de repressão. A CPI tem ga-
os prédios que ficam... são... são... fazem fronteira nhado ou ganhou notoriedade exatamente pelos trafi-
com favelas, são prédios desvalorizados, você não cantes, pelos facínoras que a gente coloca atrás das
consegue mais vender o seu apartamento, ou seja, grades. E todos têm vindo a esta Comissão, pessoas,
claramente, a favela é o nosso grande inimigo. cidadãos como o senhor, que tenha vivido experiênci-
Enquanto isso acontecer, enquanto essa idéia preva- as que possam nos trazer dados concretos sobre o
lecer na cabeça das pessoas, eu não vejo muita solu- que acontece com a nossa sociedade, o que aconte-
ção. E isso tem se acentuado a cada dia que passa. ce dentro das nossas favelas - eu também sou do Rio

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) de Janeiro - e eu posso até lhe adiantar: tenho vinte
_ Eu gostaria de passar a lista agora, mas quero dizer anos, eu sou oriundo também da Polícia Civil do Rio
aos Srs. Deputados que eu vou dar três minutos pra de Janeiro, depois da Polícia Federal, hoje eu sou... tê

cada um e queria pedir ao senhor pra ser sucinto tam- :~:s~~~~s~~~ ~~~~:~~~::~~~i: ~:~~~~i: ~~~~~
bém... é... uma vez da importância, pra gente não... d d 80 t d f' I d d' d d d

d d f I d
ca a e , ou an es a... no Ina a eca a e... e...

to o mun o quer a ar, to o mundo quer comentar, de 70, é... a idéia que se tinha era que se tacasse... to-
né? Eu também me classifico, como V. Sil, na classe casse fogo no morro ou jogasse uma bomba se resol-
dos tolos. Eu passo a minha vida recuperando gente e veria o problema da criminalidade. Isso era feito, esse
muitas vezes levando nas costas por esse esforço de pensamento era feito porque nós tínhamos uma Polí-
recuperar gente, mas eu prefiro morrer tolo investindo cia que não... - e mudou muito pouco até hoje - volta-
minha vida na vida dos outros, acho mais significativo. da para a defesa do Estado e não para a defesa do ci-

-É... E vou passar, então... a Deputada Laura não está, dadão. Resquício, talvez, da ditadura militar, talvez
o Deputado Biscaia Desculpe, é Wanderley Martins, daquela... daquelas situações que nós vivíamos no
depois do Deputado Não, é Deputado Wanderley Golpe Militar de 64, e que impunha esse estado ,de
Martins. Desculpe. Deputado Wanderley Martins. coisa, essas situações, essas... essas... esses mo-

(Intervenção inaudível.) dos... modos de comportamento ao nosso aparelho



O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - (Inaudível) só considerando a possibilidade do
quorum mantido aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Antes de responder, por favor, Seu João, eu que
ria pedir aos Deputados a observância do tempo, por
que nós vamos ter... Eu reconheço que o tema é apai
xonante e ele convida pra refletir, pra comentar. mas
gostaria de solicitar aos próximos que se ativessem
aos três minutos, que o Deputado Wanderley ficou em
sete minutos. Eu fiquei até impossibilitado de inter
romper...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - ... mas estou só pedindo essa colaboração. Com
a palavra o Deputado Moroni.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, eu gostaria que logo depois do Deputado
Wanderley, devido ao fato que pode começar a
Ordem do Dia, a gente pudesse votar os requerimen
tos, que é rapidamente, em dois, três minutos se faz.
E se continuasse então a oitiva, visto que tem pesso
as aí no depoimento que talvez quinta-feira já sejam
convocados. Então seria importante, talvez. Após a
resposta dele ao Deputado Wanderley.

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Eu vou ten
tar ser breve.
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policial. Então, pra mim, acredito, pra outros compa- frente ele diz: "Não tem um atitude diferente. Depois
nheiros dessa CPI, a importância de sua vinda aqui é que filmou "Notícia de Uma Guerra Particular" usando
exatamente essa. Porque quando eu entendi... "notí- o depoimento dos moradores de Dona Marta, conti-
cias de uma guerra particular", como foi dito, foi o ca- nuou a freqüentar o morro, bancou a creche e deu au-
pitão Pimentel que disse, que, aliás, ele tem umas co- las de arte para a meninada. Foi no período da filma-
locações é... eu o conheço, não pessoalmente, mas gem que se aproximou do Marcinho VP". Eu gostaria
conheço as suas colocações, ele tem umas coloca- que o senhor me explicasse, principalmente depois
ções - e até quase que recentemente foi quase puni- de responder essas duas perguntas, esse seu relaci-
do por ter se colocado, ele fez umas outras coloca- onamento com o Marcinho VP, embora tendo, haven-
ções com relação à gratificação faroeste, aquelas do um entendimento, quando o senhor mesmo já dis-
questões todas que nós também criticávamos lá no se, de ser profissional, mas qual o aprendizado, o que
Rio de Janeiro, uma política de segurança pública im- podemos tirar de aprendizado dessa sua vivência,
posta pelo general Cerqueira, então Secretário de dessa sua experiência, não só dentro da comunida-
Segurança, e que o importante era se matar, não im- de, mas com o próprio traficante, que é uma figura
porta quem, e depois procurar atrás de uma pecúnia que nós podemos até... O senhor sofreu várias críti-
que está lá até hoje. Então o importante, Sr. João Sal- cas por isso, por ser um homicida, facínora, mas exis-
les, é exatamente... é... esse seu depoimento, essa te fatores aqui que o próprio Mareio Moreira Alves fala
sua vivência nos nossos... na nossas favelas, no nos- que ele era uma pessoa com 13 anos, sonhava ser...
so morro, principalmente o Morro Dona Marta, porque ele tinha os sonhos dele, da infância dele, e de repen-
se pensa da seguinte forma - era o que nós todos te se viu envolvido pelo tráfico. Eu gostaria, além das
pensávamos e esse pergunta que eu vou lhe fazer perguntas formuladas, que o senhor também cami-
dentre mais algumas outras, eu serei breve. não ultra- nhasse por essa trilha de pensamento que nós te-
passarei os três minutos... mos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Já estamos concluindo, Deputado.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS 
Os morros, os, os... as comunidades que vivem nas
favelas são reféns dos traficantes ou elas são... - re
féns, sim. Elas são reféns dos traficantes - e precisa
de uma polícia não-corrupta, né, como disse o Depu
tado Moroni Torgan, uma polícia eficiente, que vá lá
resgatá-Ia ou ela,é refém de um sistema social injusto,
que, como bem c;lisse ali - e eu gravei - o capitão Pi
mentel, a única instituição do Estado que sobe o mor
ro é a polícia. Então eu gostaria que o senhor me fi
zesse essa colocação, já que o senhor teve essa vi
vência de comunidade dentro da comunidade Dona
Marta. E depois gostaria, quer dizer, na própria res
posta, que o senhor falasse um pouquinho mais des
sa... dessa vivêf!cia, porque eu gostaria só de fazer
uma... uma pequena ressalva aqui. É... no caso do Sr.
João Moreira SaJles. Aqui há uma... uma coluna do
nosso Márcio Moreira Alves, de 2 d~ março, e que faz
uma colocação muito... muito boa e muito prática, mu
ito pragmática com relação a... ao que ele pôde ter
essa visão da atuação do Sr. João Moreira Salles.
Então... então lá embaixo ele diz assim: "João Moreira
Salles é um documentarista, filma a realidade tal
como ela é, diferentemente do irmão Walter, que é um
cineasta, ou seja, um autor de ficção, que filma a reali
dade tal como a sua imaginação a constrói." Então eu
achei... eu fiz questão de fazer essa ressalva e mais à
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quo- de. É isso que eu quis entender. O Darci Ribeiro dizia
rum tem. que o Brasil é um País de moer alma. E é mesmo. As

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - V. Exª... pessoas são moídas, são trituradas por esse País,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- que é um país profundamente injusto. Eu acho que o

rol _ Deputado Magno. Presidente disse isso melhor do que ninguém. O ~!a·

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES _ E I - sil não é um pa~s ~o~re, o Brasil é u":l paí~ injusto~E é
• " " m re aç~o mesmo. E o Marclo e um exemplo diSSO; q que n~o o
a pnmelra per~unta, se os ~?radore~ de fav~l~s sao justifica. Eu quero deixar bem claro que eu jamais
reféns dos traficantes, eu dma que nao. Eu dma que ab e" u I t't d """t d M'" A . .
eles sa-o refe' d d "t~ . d E t d O E t d on I q a quer a I u e I ICI a o arclo. gora, eu

ns a eSls encla o s a o. s a o t d " t ~ . d I E '-
d

. t' O E t d - t' E t d _. en en o as clrcuns anclas e e. essa aproxlmaçao
eSls lU. s a o nao es a no morro; o s a o nao ta " h d M' . f ' .-

na favela; o Estado não tá na periferia. Eu não tô falan- mm a o arclO OI ~~a ap!oxlmaçao de duas pesso-
do de Governo. Eu não tô falando nem do Governo do as ~ue ocupa~ poslçoes dlametralm~nte opostas na
Governador Garotinho, que não me apóia, e certa- socl~dade partida de que fala o Zuenrr Ventura e que
mente não estou falando do Governo de Fernando se dispuseram a :onversar, a se olhar no olho _e en-
Henrique. Eu tô falando de 500 anos de história que tender. U~ a r~zao ~ do_outro e ~ outro a ra~a~ do
não nos orgulha. O Brasil não pode se orgulhar da sua um, se~ Jamais abnr ~ao. d~~ ml"nh~~ convlcçoes.
história. E eu acho que nesse instante a gente chega Que~ dlz~r, ente~der n~o SignIfIca JustIficar. E!J acho
num momento de, eu não diria falência, porque falên- que ISSO e s~udavel, ate pa~a pod~r ente~der ~o!,que
cia pressupõe um esforço, eu diria desistência. Então que_um menino se_torna tr~flcante. ,A opçao poliCiai, a
eu acho que o morador da favela, ele é refém disso. O opçao da repressao: eu nao,c?ncqrdo com ela, mas
que se estabelece... v que se cria quando o Gover- eu entendo ~ue ela e ~eces,sarla: ~as, para usar uma
no... o Governo não, quando o Estado desiste é um outra alegona, quer dizer, e voce flbar matando a co-
vácuo. E o vácuo é ocupado por alguma coisa sem- bra, e matando a. cobr,a, e matando,a c~bra, e,matan-
pre, já diz a Física. No caso, o traficante. Então eu do a cobra, sem Jamais tentar descpbnr o antldoto. E
acho que se houvesse uma ocupação cidadã, para o.antídoto, na verda~e, é entender por~ue que o me-
usar o termo do Luís Eduardo Soares, sem dúvida ne- nl~o ~e ~eduz pelo cnme._E o que e~ qu~s entender d~
nhuma, a população repudiaria o traficante. Isso MjlfCIO e por que a seduçao dele pelo crime. E percebI
aconteceu no Pereirão e aconteceu também com a que ao longo dessas conversas eu tinha a capacida-
Polícia Civil em Vigário Geral. A Polícia Civil entrou, de de fazer com que ele se desinteressasse do crime,
não entrou batendo, não entrou reprimindo, entrou, se desencantasse do crime, o que aliás é muito mais
criou um lugarzinho, garantindo a ordem, garantindo bonito. Então o meu contato com o Márcio é um con-
a vida das pessoas corretas, dos homens honrados, e tato que nasce de uma relação profissional, evolui
os traficantes desapareceram. Então eu acho que... para uma relação pessoal, e uma relação pessoal de
Em primeiro lugar, essa que é a minha tese, quer di- uma pessoa que dizia para a outra: olha, você não
zer, refém da desistência do Estado. Em segundo lu- precisa continuar a fazer isso para o resto da sua
gar, a minha aproximação com o Márcio é uma aproxi- vida, senão você vai morrer, senão você vai matar,
mação que decorre de um trabalho que vocês viram. senão você vai continuar sendo o bandido que você
Quer dizer, o Márcio não surge por geração espontâ- é, um homem que não é honrado, um homem sem
nea na minha vida. Ele surge porque eu fiz um traba- respeito. Eu acredito, sinceramente acredito, numa
lho e ele era uma parte importante do trabalho. A par- segunda chance. E a minha tentativa com o Márcio foi
tir dali se estabeleceu uma relação que se tornou pes- uma tentativa de, eventualmente, fazer com que ele
soai, não propriamente uma relação de amizade, por- abandonasse as armas. Eu acho que eu consegui. Eu
que amigo é o sujeito que você convida pra ir à sua não posso pôr minha mão no fogo, mas el,J acho que
casa, pra tomar chope - e é evidente que eu jamais fiz eu consegui. Isso não é mérito meu, é mérito dele
isso com o Márcio -, mas uma relação de curiosida- também, é mérito das c,onversas, é mérito desse pro-
de, no sentido melhor da palavra. Quer dizer, no senti- cesso interessante de duas pessoas, que se olh~m,

do, digamos, humanista da palavra. Tentar entender que se vêem sem preconceitos, sem idéias'preconte-
porque que um rapaz, que inegavelmente é inteligen- bidas e que dizem: olha, você não está no lugaréerto,
te, que inegavelmente tem espírito de liderança, que muda. Eu não me arrependo disso, não. Eu acho que
inequivocamente tem talento, optou, aos 12, 13, 14 se eu tivesse diante de uma situação parecida, eu
anos de idade, pela vida do crime. Essa é uma... essa provavelmente faria a mesma coisa. Eu acho que
é uma... é uma história importante para a minha cida- toda a celeuma ocorre porque eu carrego o sobreno-



O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Os três.
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me que eu carrego, porque eu vejo isso todo dia missão proceda... do Sr. Cândido de Oliveira, Secre-
acontecer com igrejas evangélicas, com pessoas que tário de Segurança do Paraná". É um requerimento
são tão perigosas quanto o Márcio, pessoas com fo- de Pompeo, outro requerimento do Deputado Robson
lhas corridas maiores do que a do Márcio e que, no Tuma e outro do Padre Roque, mas que convocam a
entanto, são trazidas para o mundo da correção, sem mesma pessoa. Em discussão. Em votação. Favorá-
impedir que a polícia aja. Quer dizer, em nenhum mo- veis permaneçam como estão. Aprovado.
mento a minha ação impede... o meu contato com o O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Acho
Márcio em nenhum momento impediu que a polícia que o do Deputado Padre Roque tem mais dois ou
agisse. O Márcio, na verdade, já era procurado pela três nomes, não é isso?
polí~ia muito ante~ d~ eu ter tido o prime}ro. con,tato O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
com ele. Durante os tres anos em que o Mareio fOI um _ Exato. Sr. Cândido Martins de Oliveira... Isso mes-
traficante de armas na mão no Morro Santa Marta a mo. Sr. João Ricardo Kepes de Noronha Sr. Mauro
polícia estava atrás dele. Depois que o Márcio saiu, a Canuto. '
polícia continuou atrás dele. Depois que eu cessei de 'I t -' d' I)
dar a bolsa pra ele, a polícia continua atrás dele e não I' n ervençao mau lVe.
consegue pegá-lo: Então a minha... a minha, enfim, a ,O SR. P~ESIDENTE (Deputado Magno Malta)
miiíhá atitude em relação ao Márcio em nenhum mo- - E, o deles fOI aprovado.
mento:foi'uinobstácoloàaçãodapolícia.Ejamaisse- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só pra
ria; E eu sempre disse isso pra ele. Mas, pra resumir e consignar que tem outros nomes.
pra- ser breve, foi uma relação de duas pessoas que O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
quiseram- entender por que que se... na verdade se - Só pra consignar. Tá aprovado. ''Tendo em vista o
odiavam, por que que ocupavam lugares, geografias que se encontra nos termos do r~querimento em ane-
de ódio numa cidade que é partida e tentar saber se xo, relativo aos fatos envolvendo tráfico de entorpe-
existe uma conciliação, uma possibilidade de resolver centes, com tentativa de homicídio, requeiro, nos ter-
esses conflitos. E eu acho que há. Eu acredito na con- mos regimentais, a oitiva, nesta Comissão, do Dele-
versa, eu acredito na catequese, eu acredito na re- gado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Vi-
denção. eira. Deputado Antonio Carlos Biscaia". Em discus-

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - são. Em votação. Favoráveis como estão... Aprovado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o senhor "Requeiro, nos termos legais, regimentais, seja pror-
João e parabéns pelo documentário. rogado o prazo (Ininteligível.) desta Comissão Parla-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Pela or- mentar de Inquérito por mais trinta dias, para elabora-
demo ção de relatório final. Dep,utado Moroni Torgan". Em

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ P I discussão~ Em votação. Favo.ráveis permaneça~
. . e a como estao. Aprovado. "Requeiro, nos termos regl-

ordem, Sr. P~esldente. E~ gostana que fosse coloca- mentais, seja convocado a comparecer a esta Comis-
do em votaçao os requenmentos. são, na condição de convidado, para prestar depoi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) mento, o Sr .Luiz Eduardo Soares ex-Coordenador
- Vamos fazer i~so rapidamente. Me dê o~ requeri- de Segurança Pública do Rio de janeiro. Deputado
~entos: AproveItar o quo~um. F~zer rap/d~mente. MoronrTorgan". Em discussão. Em votação. Favorá-
Requeiro, nos termos regimentais, que seja reco- veis permaneçam como estão. Aprovado.
m~n~ada .a depor ness~ ~omissão a senhora Naara O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
çnstlna Vllares: na co~dlç~o de testemunha. Esclare- Presidente, eu gostaria que a Secretaria da CPI ofici-
ço que essa citada cldada com.p~rece~ a esta CPI asse para que quinta-feira ele pudesse vir prestar jun-
p~ra esclar~cer fato de que part~clpou diretamente e to com o próximo requerimento.
nao na qualidade de companheira do senhor Arthur
Eugênio. Deputado Robson Tuma". Em discussão. .. O S.R. PRESIDENTE (.Deput~do"Magno Malta)
Em votação. Favoráveis, continuem como estão. - Requeiro, nos termos regimentais...
Aprovado. Requerimento. "Requeiro, nos termos regi- O SR. DEPUTA~O A~TONIO C~RLOS
mentais, desta CPI seja ouvido por esta Comissão o BISCAIA - E com o anterior tambem, Sr. Presidente.
Sr. Dr. Ludovico Couto Colacino, Juiz de Direito da ci· O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Os
dade de Macaé. Deputado Eber Silva". Em discussão. três.
Em votação. Favoráveis, continuem como estão.
Aprovado. "Requeiro a V. Exª. que seja ouvido... a Co-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- "Requeiro, nos termos regimentais, seja convocado - E não se pode... e a reconvocação tem que estar ba-
a comparecer à Comissão, na condição de testemu- Iizada... a reconvocação tem que ser feita com as pro-
nha, para prestar depoimento, o Sr. Josias Quintal, vas legais, tudo concluído. Não adianta fazer reconvo-
Secretário de Segurança do Estado do Rio de Janei- cação sem estar com as provas. .
ro. Deputado Wanderley Martins". Em discussão. Em O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É exata-
votação. Favoráveis, continuem como estão. Aprova- mente esta a minha intenção e acredito que a do De-
do. putado Pompeu.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Feita
que todos os três, desde o chefe da DRE, o essa ressalva, somos favoráveis.
ex-Coordenador e o Secretário, na quinta-feira que O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
vem, pudessem estar aqui conosco, desde a manhã - Em discussão. Em votação. Favoráveis continuem
até à tarde. como estão. Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO- ANTONIO CAflLOS
"Requeiro, nos termos regimentais, a V. Exª 'seja ouvi- BISCAIA - Sr. Presidente, eu me posiciono, eu faço
da nesta Comissão... seja ouvida a Comissão pra que uma restrição. Eu acho que nós temos que ter uma Ii-
seja aprovada quebra de sigilo bancário, fiscal e tele- nha, nós temos que ter uma linha.
fônico do Instituto de Patologia de Campinas". E aqui O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
vem a justificativa. "Deputado Robson Tuma e Pom- - Nós aprovamos com essa...
peo de Mattos". Em discussão. Em votação. Favoráve- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Com
is continuem como estão. Aprovado. Tá justificado essa observação. Os dados já estão praticamente
aqui. "Requeiro a V. Exª que seja ouvida a Comissão, cruzados. É só pra aqui deixar aprovado, a fim, inclu-
seja convocado o Sr. Marcelo Soares de Medeiros, o sive, de que no domingo ele disse que a CPI nada en-
Marcelo paB, a fim de prestar esclarecimentos sobre controu, por isso que não o convocou, e não é verda-
sua participação no tráfico internacional de drogas." de, muitas coisas já foram encontradas.
Justificativa. "Deputado Pompeo de Mattos". Em dis- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
cussão. Em votação. Favoráveis, como estão. Aprova- BISCAIA _ Se alguém diz uma declaração, por isso

do. tem que depor novamente? Eu acho que também...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - De qual-

pode ser feito depois no Rio de Janeiro. quer modo, os dados, Deputado Biscaia...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Depois a gente vê como fica. "Requeiro a V. Exª que _ Bom, esse... Vou votar esse requerimento, gostaria
seja ouvida a Comissão... nesta Comissão o Sr. Fortu- que... nós não podemos declinar aqui, mas gostaria
nato Antonio Badan Palhares, a fim de prestar escla- que V. Exª votasse, é extremamente importante, de-
recimentos sobre sua movimentação financeira. Rob- pois eu vou mandar passar de mão em mão pra V.
son Tuma e Pompeo de Mattos". Em discussão. Em Exª5 lerem. Aliás, eu vou aprovar o outro. O Deputado
votação. Roque podia passar ele de mão em mão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É um re-
sou favorável, Sr. Presidente, desde que toda a de- querimento de diligência a respeito de um assunto, só
vassa financeira esteja concluída. Antes disso, não. pra que não fique...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Com o Relator. - Nós não podemos declinar...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... divul-
BISCAIA - Ele prestou depoimento já aqui. Agora... gar onde que é a diligência, a fim de que nós chega-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) mos lá e não adiante mais nada.
- É claro. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS Presidente, eu proponho que se aprove uma diligên-
BISCAIA - ... tendo os dados bancários... Se nós for~ eia feita nos -termos do requerimento apresentado à
mos ouvir todas as pessoas pelos dados bancári- CPI.
oS...Tem uma lista anterior de... prioritária, que nós te- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
mos de decidir depois, também. - Tô dizendo aos Srs. Deputados que essa decisão foi
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,tomada por mim e pelo Relator, Deputado Robson, amplo... uma área ampla nesse País. Há pista clan-
hoje, lá, com a documentação na mão, até porque destina pra tudo quanto é lado e ficou assim meio...
não é uma coisa que apareceu de repente. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Deputa-

o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nós do o senhor me desculpe, são todos... todas as pistas
podemos individualmente conversar com cada depo- cl~ndestinas terão que ser destruídas e que seja apu-
ente... - com cada depoente! - com cada Deputado rado, aberto inquérito, que seja apurado quem abriu,
pra poder esclarecer. O Deputado Robson pode con- por que que abriu.
versar com o Deputado Nilton Baiano, eu vou conver- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eles
sar com o Deputado Biscaia, pra não termos que in- têm que fazer um recadastramento.
terromper a sessão e fazer uma sessão reservada, O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Eles têm
pra dar continuidade. obrigação. Não é porque o País é grande {Ininteligí-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) vel.).
- Em discussão o requerimento. Em votação. Os favo- O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _

-ráveis continuem como estão. Aprovado. O Presiden- {Ininteligível.)... Maranhão, pra Acre aqui, pra pista
te Michel já mandou suspender pela quarta vez, tá clandestina. Por isso que a minha indagação foi só
muito bravo. nesse sentido.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ainda O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Todas as
não deu quorum lá, Presidente, ainda dá pra votar. pistas têm que ser destruídas e imediatamente aber-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tura de inquérito pra se apurar quem são os respon-
- "Requeiro, nos termos regimentais, seja encami- sáveis por terem feito e por que que foram feitas e pra
nhada aos Ministérios da Defesa e da Aeronáutica que eram feitas. E até agora... já tinha sido pedido ha
pedido de informação acerca da localização das pis- seis meses atrás, novas pistas foram descobertas,
tas clandestinas para pouso de aeronave no território cerca de vinte e tantas só em São Paulo, e até agora a
nacional, esclarecendo os nomes dos responsáveis CPI não recebeu nada.
ou envolvidos na utilização dessas pistas não autori- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
zadas e ainda sobre a existência de inquéritos policia- _ É... vamos acabar de votar o requerimento. Não va-
is a respeito, e que sejam de imediato destruídas. De- mos mais... "Requeiro, nos termos regimentais, a V.
putado Robson Tuma". Em discussão. Em votação. Exª... requeira audiência com o Sr. Presidente da Re-
Favoráveis continuem como estão. Aprovado. "Re- pública do Brasil, Fernando Henrique
queiro, nos termos regimentais, as quebras de sigilo Cardoso, no sentido de viabilizar esforço diplo-

bancário... mático em relação aos países irmãos Paraguai, Suri-
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - name, para efetivação das prisões dos narcotrafican-

Sr. Presidente, pela ordem. Em relação ao requeri- tes nacionais nesses países, homiziados além do pla-
mento anterior... Mas essas pistas... aonde? no de ação conjunta. Deputada Laura Carneiro, De-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - São pis- putado Moroni Torgan e Deputado Wanderley Mar-
tas localizadas já, amplamente divulgadas e que a tins". Em discussão. Em votação. Favoráveis continu-
CPI. .. inclusive, algumas delas foram descobertas em como estão. Aprovado.
agora, inclusive em São Paulo. Outras já foram há mu- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
ito tempo. A Deputada Laura, inclusive, há seis meses BISCAIA _ Sr. Presidente, eu voto contra. Eu acho
atrás requereu, mandaram pra Aeronáutica e até ago- que não é o caso mais de "se o Presidente da Repú-
ra não veio absolutamente nenhuma manifestação. blica". O meu voto é contra. A gente tem feito tudo em
Pra variar, a Aeronáutica continua não se manifestan- consenso, mas eu quero assinalar meu voto contrário.
do a respeito de nada que acontece no seu âmbito. A CPl tem que continuar o seu trabalho, não temos

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - que estar aí pedindo, implorando ao Presidente da
Sr. Presidente, Deputado Robson Tuma, a razão... República.

(Intervenção ínaudível.) O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Presidente, eu queria discutir esse, esse, esse reque-

- Não, só esse aqui, mais um e depois V. Exª. rimento...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
A razão da minha indagação é porque nós temos um - Tá.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - ...pe- acontecer é o Congresso Nacional estar desalijado
dir pros proponentes que esclarecessem a... o senti- dessa situação e a gente não ter, efetivamente, da...
do dessa, dessa... do Governo Federal a atitude séria que a gente espe-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ra, através do Presidente da República, de cobrar do
_ Deputada Laura. governo paraguaio que a gente possa ter esses ho-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ É mens presos no Brasil.
muito simples, Sr. Presidente. Cinco Deputados, no- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
bre Deputado, estiveram no Paraguai, houve um con- - Deputado.
tato prévio do Presidente da Comissão de Narcotráfi- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
co do Paraguai, infelizmente, foi marcada uma au- BISCAIA - Eu continuo me opondo. O meu voto é
diência com o Presidente da República do Paraguai, contrário. A Câmara dos Deputados tem uma Presi-
fomos ao Paraguai, não fomos recebidos. Achamos dência, a Presidência tem que se impor. Isso não é
que isso deve ser feito dessa man...desta vez de uma uma questão que precise o Presidente da República,
forma absolutamente formal, diplomática, portanto. como se ele pudesse resolver as coisas. Não resolve
Por outro lado, na questão do Suriname, é flagrante nada neste País esse Presidente da República. Não
que há seis meses nós pedimos uma audiência ao há nada que ele resolva. Então o meu voto continua
Embaixador no Brasil e ele não concede audiência. contra. Isso é uma posição. Nós temos feito as coisas
Esse trabalho de prisão somente no Paraguai só se normalmente em consenso. Eu até apóio a indigna-
dará com a... com o auxílio da... das autoridades para- ção da Deputada Laura Carneiro. Agora, o meu voto
guaias, e tem que se tomar uma... uma... uma deci- eu quero consignar contra essa diligência, por consi-
são. Quer dizer, de alguma maneira... como é que a derar infrutífera. Ele tá sabendo. Se ele quiser tomar
gente chega do outro lado? Nós tentamos chegar. Se providência... não precisa ir lá beijar a mão do Presi-
não foi possível, tem que ter um jeito. dente. Eu sou contra e continuo contra.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O úni- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
co caminho de combate... - Deputado...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ O O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
único jeito é o caminho diplomático. O caminho diplo- :reside~te, ~u ach? que o P~ís tem,tratados,.acordos
mático se dá através da Presidência da República, I~ternaclonals pr~ '~dar com ISS~. Alem do maIS, ,o Pre-
porque a gente vai tratar com outro país. Então é mui- s!dente da R~publlca, d? BraSil e ?o ~aragual, ele~
to simples. E é urgente, porque senão a gente vai t~~,compromlssos.~ limites. Eles na~ sao Poder ~~dl-
ter...vai continuar com Fernandinho Beira-Mar: com clano. Se for pra utilizar esse procedimento de vIsitar
os Moréis, com Pitocos, com Pingos etc...' o Presidente, tem que visitar o Supremo e o Congres-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ~o d.o ~araguai para exigir uma ação desses...dessas
_ Marcelo Niterói... mstanclas de Poder.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ É ~ SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
P' d? J., gente Já fez.

Ingo o nome o cara. a esquecI. O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Se...
O SR. ,PR~SIDENTE (Deputado Magno Malta) é evidente, não surtir efeito, então é outro problema.

- Marcelo NiteróI. , Mas imaginar que o Presidente da República vai re-
, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E. solver esse problema e vai interferir no Uruguai, fazer

Enfim, com tantos outros traficantes do outro lado. E a uma invasão do Paraguai pra pegar traficante lá, eu
gente aqui igual a idiotas, sabendo que eJes tão lá, acho que nós tamos... corremos o risco de entrar
eles falam nas fitas que tão lá, a gente sabe que eles numa situação... Eu estou... estou 'exagerando, data
tão lá e a gente não faz nada, porque não pode fazer venia, estou exagerando, evidentemente, tê caricatu-
nada. Tentou, tentou, tentou, tentou e não consegue. rando a iniciativa, mas é que a gente tem que ter uma
Então o Presidente da República tem que tomar uma preocupação, inclusive, que pode se expor a uma si-
atitude, como Presidente da Repú!JJica Federativa do tuação até vexatória com esse tipo de iniciativa, que
Brasil, pra defender o brasileiro. E isso que a gente é... O Presidente da República, ele vai dizer, obvia-
quer. Não, é nada mais do que isso, não. É simples, mente, que ele não tem poderes além das fronteiras,
claro, lí'!lpido e falo com a maior tranqüilidade de pe- com toda a ascendência que o Brasil tem sobre o Pa-
felista. E...O Presidente da República tem que tomar raguai. Mas me parece que pode até criar um proble-
uma atitude, porque o que não pode mais, não pode ma diplomático, um conflito diplomático que nós não...



O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Os parti
dos estão em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Requeiro, nos termos regimentais, que esta CPI
convoque como indiciado o Sr. Mário Ramos,
ex-Chefe - esse já foi votado - de Polícia do Estado
do Paraná. Deputado Padre Roque.
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não... nós poderemos evitar com outro tipo de proce- ração continental, com uma conferência de presiden-
dimento que não essa audiência com o Dr. Fernando tes, dado essa realidade.
Henrique Cardoso. Inclusive, nós já fizemos uma au- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN ~ Não,
diência com ele, se comprometeu a colocar o melhor Deputado Fernando Ferro, eu não quero... ell não
dos seus esforços em relação a essa questão do nar- quero me aiongar, mas eu quero dizer que aquela
cotráfico. Acho que nÓs...Talvez fosse o caso de ofici- fronteira do Paraguai tem uma peculiaridade: aquelas
ar a ele e solicitar uma colaboração nesse sentido. pessoas estão abastecendo o mercado interno do
Não necessariamente se ter uma audiência. Concor- Brasil. Outras fronteiras estão usando o Brasil como
do com a observação do Deputado Biscaia. rota. E aquela, basicamente, está abastecendo como

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) mercado interno.
- O seu voto é ...consigna contrário também? O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi-

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Meu dente, como todos estão querendo discutir, deixar
voto é contra ir fazer essa audiência. esse requerimento pra último.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Presidente, eu sou favorável pela razão que já fala- - O requerimento foi votado, aprovado, com os votos
mos com o Con~resso paraguaio, o Congresso para- contrários do Deputado Biscaia, do Deputado Ferro e
guaio se dispôs, mas não houve aí a sensibilidade do do Padre Roque. "Requeiro, nos termos regimentais,
Executivo paraguaio. E, diplomaticamente, pela orien- seja oficiado ao Banco Central para que a Sra. Tereza
tação que recebemos do Itamarati, essa sensibilidade Cristina Grossi esclareça os motivos pelos quais não
do Executivo tem que nascer de um contato direto de atendeu a ordem da auditoria em agência do Banco
Executivo para Executivo. Como os Deputados que Itaú do Acre determinada por esta CPI. Requeiro tam-
foram a Mato Grosso do Sul ficaram extremamente in- bém seja expedido novo ofício para cumprimento da
dignados, porque a maior parte dos traficantes do Rio determinação exata da CPI. Deputadp Robson Tuma:'
estão sediados exatamente na fronteira do Mato Em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam
Grosso, onde... operando onde vem o grosso desse como estão. Aprovado.
tráfico de armas que foi falado. Nós sabemos as fa- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
zendas do Paraguai que têm as armas: é a fazenda do BISÇAIA - Sr. Presidente, a votação começou. Vai ter
Pingo, a Fazenda do MoreI, nas fronteiras, ali, do... do (Ininteligível.)?
Paraguai com o Mato Grosso do Sul. E, infelizmente, (Não identificado) - Sr. Presidente, tá votando
é uma rua que divide. Do lado de cá, a última remessa lá agora.

que fizeram pro Rio de Janeiro foi de trinta lan- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ça-morteiros... veja... descartáveis. Veja a importân- _ Esse é o último, esse é o último.
cia que tem. Ou se toma uma atitude ou então vai ter O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
que se botar um muro entre Brasil e Paraguai com vi-
gilância de cinqüenta em cinqüenta metros, porque BISCAIA - Pois é, porque eu queria... A minha inter-
não tem outro jeito. Senão nós estamos fazendo venção é agora. Eu não sei se vou lá votar, porque é a
aqui... malhando em ferro frio. Enquanto a gente ma- Mordaça...
lha, malha aqui, lá o Paraguai manda... E veja que não O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
tem mais representante nem paraguaio. O que nós te- - A luzinha não acendeu aqui ainda não.
mos lá são os traficantes do Rio de janeiro, já... Aque- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não deu
les que estão procurados estão ali, nas fazendas do quorum.
Paraguai. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Malta) - Sr. Relator, temos votação agora. - O senhor terá três minutos, depois a gente suspen-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com- de.
preendeu?

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Relator, só um esclarecimento. A situação que acon
tece com o Paraguai ela... ela se verifica com a Bolí
via, Colômbia, Suriname, Peru, todos os países que
nós fazemos fronteira, que são corredores de droga.
Então se for pra estender nós vamos fazer uma ope-
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or- e com que... baseada em qual legislação que lhe deu
dem, Sr. Presidente Sr. Presidente, o requerimento o direito de dizer à auditoria do Banco Central que
anterior a esse, Sr. Presidente... V. Exª já votou esse? não era para se cumprir uma determinação constituci-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) onal dada a ela atra~~s de u~ ped!do da Comissão
_ Não. Quero votar. Parlamentar de Inquento. MUito obngado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - .Ob~igadAo, ~eputado Robson. Deputado Antonio

- Em discussão. Votação. Favoráveis permaneçam Blscala, tres minutos.
como estão. Aprovado. O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só para BISCAIA - Estou impressionado com a veemência
esclarecer, Sr. Presidente. O requerimento anterior... do Deputado Robson Tuma. Ele espera que o PFL

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) s~ga essa !inha e não aprove a... a Maria Tereza Gros-
_ Nobre Deputado, um minutinho. O Deputado Bjs.ca- ~I como DIretora do Banco Central no Senado. A gen-
ia está inscrito. Um minuto. le espera.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas só O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Infeliz-
para esclarecer sobre o requerimento que foi votado mente, eu não v~~o ~o Sen~do, porque se votasse,
anteriormente, porque acho que o Deputado Biscaia com este fato eu Ja nao votaria.
é o próximo inscrito para fazer perguntas. O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) BISCAIA - Eu quero fazer... Sr. Presidente, Srs. De-
- Isso. putados...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - SÓ...V. (Intervenção inaudível.)
Exª, no dia 20 de setembro de 99, fez um ofício pela O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas se
CPI ao Banco Central determinando que se fizesse V. Exª quiser me lançar para Senador eu agradeço.
uma diligência... O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. João
BISCAIA - Já foi aprovado. Moreira Salles, eu... eu vou fazer uma intervenção

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu quero curta, com uma única indagação, porque eu quero,
esclarecer só, Deputado. Uma diligência na agência em primeiro lugar, até, cumprimentar o Líder do parti-
do Banco Itaú, no Acre. Que, aliás, devo esclarecer, o do e o Deputado Marcos Rolim por terem tido a inicia-
Presidente do Banco Itaú tem, inclusive, nos ajudado tiva no sentido de que o vídeo fosse exibido antes,
como Presidente da Febraban, ligando pessoalmente que pudéssemos ter não só esclarecimentos de V. Sª
pra todos os bancos que têm atrasado as informa- como as nossas... as nossas indagações. Mas eu...
ções. Então não tem nada. Ao contrário, o Banco Itaú eu estou certo que o vídeo e o depoimento prestado
tem sido o banco que mais rápido e mais bem-feito por V. Sª foram altamente elucidativos e importantes,
tem mandado as quebra de sigilo. Porém, o grave que até, para os trabalhos da CPI. Eu não tenho dúvida
aconteceu, V. Exª manda ao Banco Central pedido de disso. Se, no primeiro momento, a... o que motivou a
auditoria. O Banco Central, assinado pela D. Tereza convocação possa ter sido outro, na minha avaliação
Grossi, manda para a CPI um pedido de esclareci- pessoal, eu acho que tudo o que houve nessa audiên-
menta do que se queria naquela agência. A CPI enca- cia hoje foi altamente esclarecedor. Importante até
minha novamente pedindo documentos a respeito de com relação a sua posição. Eu ... eu tinha uma preocu-
dezenas de nomes que eram laranjas do Sr. Hilde- pação grande, inicial, que era aquela de não se trans-
brando. E posteriormente vem um ofício da Sra. Tere- formar o bandido em herói. Mas eu ouvi a afirmação
za Grossi que, vergonhosamente, não tendo autoriza- sua e anotei. Quer dizer, o herói é aquele que acorda
ção, não tendo sequer competência para tal, ela diz às cinco horas da manhã e vai para o trabalho. Esse é
que não há necessidade de se fazer uma auditoria na o verdadeiro herói. Então esta sua afirmação é impor-
agência do Acre, descumprindo uma determinação tante que seja feita pra todo o País, de que essa tenta-
da Comissão, descumprindo um ofício de V. Exª tiva de elaboração de _um..documentário não visava,
Então o requerimento que fiz é para que ela, no prazo como não poderia objetivar, a transformação de um
de vinte e quatro horas, esclareça - e este, sim, é o bandido... que não é apenas traficante, ele é homici-
momento oportuno, mesmo porque está sendo saba- da, estuprador, assim por diante. Ele não poderia ser
tinada no Senado - ela esclareça com que autonomia transformado em herói ou se pretender no documen-
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tário transformá-lo em herói. Então os seus esclareci- do um dos três melhores documentários do mundo no
mentos me tiraram qualquer preocupação com rela- ano de 97 e ninguém falou disso. Então, a apologia do
ção a isso. E também não verifiquei aí nenhum tipo crime quem acaba fazendo é o circo da imprensa, não
de... de apologia ou "glamourização" do criminoso, sou eu. O documentário, na verdade, torno a falar, é
que também seria dentro desta linha. E aquela... uma "desglamourização" do criminoso, muito pelo
aquele dever de prendê-lo é um dever que a gente contrário. Então... E agora eu estou fazendo um do-
sabe que é dos agentes e das autoridades policiais. cumentário em que os heróis são lavradores empo-
Eu sempre tenho sustentado aqui que um agente, brecidos do Vale do Paraíba, pequenos pastores
uma autoridade policial, ela não pode conversar com evangélicos, migrantes nordestinos, enfim, esses são
o traficante a não ser para prendê-lo, se ele já tem os meus, esses são os meus temas e não, e não os
condenação ou se é traficante. Não é o caso de V. Sª, traficantes.
evidentemente, que é um documentarista, uma pes- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
soa preocupada aí em realizar um trabalho e - vi mui- - Muito obrigado. Eu gradeço em nome do meu povo.
to bem - com uma visão social. Então eu afãsto, de O SR. JÕAO MOREIRA SALLES - Em segun-
início, qu~r dizer, essa questão ~ cu~priment~ V; Sª do, em segundo lugar, em relação à negociação, não
pelo depoimento prestado. E a mmha mdagaçao e no houve nenhuma, a não ser com um trato muito claro
seguinte sentid.o: ~e para a realiz?~ão de t~do.o seu entre a equipe o Márcio de que a entrevista que ele
trabalho que fOI feito, o documentarlo, se fOI mdlspen- nos deu ele em nenhum momento nos cobrou pedá-
sável algum tipo de negociação com o próprio Marci- gio. E nÓs já havíamos decidido, de antemão - eu digo
nho VP: Essa é uma questão qu~ a gente sab.e q,ue, nós não é um plural majestátíco, eu e a equipe -, nós
na r~~lJd~d~, ocorre. Mas q~e tIpO de.nego~laçao? já havíamos decidido de antemão que nós não daría-
Isso Ja fOI ~elto po~ outros. Splke Lee veIo aqUi e teve mos dinheiro para traficante. Traficante com arma na
que n,egoclar.. Entao eu quero saber s~ o seu...no s~u mão não recebe dinheiro da Vídeo Filmes. Mas ele ja-
caso ISSO efetIvamente ocorreu e que tIpO de negocla- mais nos cobrou. O único trato que ele... E ele queria
ção? Porque eu acho que essa negociação existe explicar suas razões. Ele queria explicar por que que
também até para segmentos da class~ política, qu.e um menino como ele, enfim, acaba pegando em ar-
pra fazer campanha nas favelas negociam com o tra- mas. E ele disse o seguinte: "Olha, o único trato que
fico. Isso t:m que estar muito claro t?~bém. Então eu quero é o seguinte, eu dou uma entrevista de rosto
esta ~uestao... Fun?a~entaJmente, e ISSO:. de que limpo; essa entrevista será incluída no documentário
maneira ~ssa ~ego~laçao se"procede? Com ISSO, en- se no momento em que o documentário for ao ar eu já
cerro aqUi a mmha mtervençao. não estiver na cidade do Rio de Janeiro". Ele já plane-

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Obrigado, java abandonar o crime naquele momento. Como o
Deputado. Eu só queria acrescentar que, na verdade, documentário foi ao ar em abril e ele ainda estava no
eu não faço só documentários sobre, sobre o tráfico. morro Santa Marta, eu cumpri a minha palavra e não
Quer dizer, eu fiz um documentário anterior sobre me- coloquei essa entrevista no documentário. Foi a única
ninos que querem se tornar jogadores de futebol, que coisa, foi o único trato e um trato que foi cumprido.
são esses heróis anônimos que acordam cinco horas O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE -
da manhã, pegam quatro ônibus para chegar até, in- Sr. Presidente, pela ordem.
felizmente, o Flamengo. Eu sou botafoguense, mas, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
enfim, fazer o que, eles vão até o Flamengo. Por isso _ Deputado Mercadante.

que não deram certo... O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE _
. A SR~. DE~UTAD~ LAU~A CARNEIRO - Não Na condição de Liderança, solicito a palavra. Eu não

apOIado. Nao apoIado. Nao apOIado. vou propriamente fazer uma argüição, e eu tenho que
O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Por isso que me retirar porque vai começar o debate da Mordaça e

não deram certo. Mas, enfim, esse é um documentá- eu vou defender lá a posição do nosso Partido. Mas,
rio que é, que é, na verdade, é um grande elogio do eu basicamente vim hoje aqui, primeiro para fazer
pequeno herói, desse que não é cantado, né? Infeliz- aquela sugestão que eu agradeço a V. Exª por ter aca-
mente isso não dá imprensa. É"um-dõcumentário que tado, de ter passado o vídeo anteriormente. Eu a:cho
eu inclusive acho melhor do que esse que foi exibido e que o trabalho de um documentarista ele está expres-
que, no entanto, ninguém fala, ninguém diz, enfim, é o so, aquilo que vai ficar além do nosso tempo. É aquele
documentário que concorreu ao maior prêmio de tele- trabalho que nós podemos reproduzir em debates,
visão do mundo, que é o Prêmio EMMY, foi considera- em assembléias, em seminários, nas escolas e que
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eu acho que é uma grande contribuição ao trabalho ver a um caderno". Eu acho isso aqui, talvez, um tema
que a CPI faz parte. Que é entender o crime organiza- fundamental no trabalho da CPI, um tema fundamen-
do e de construir políticas públicas capazes e efica- tal para as políticas públicas, para o Orçamento, para
zes de enfrentar esse quadro. E eu vim aqui também Prefeitos, Governadores. Quer dizer, mesmo porque
porque eu estava preocupado com que poderia ser o a educação. o atraso educacional é o nosso problema
depoimento. E por que que eu estava preocupado? mais grave dessa sociedade. E acho que o seu depoi-
Eu acho que havia, por parte inclusive da imprensa e mento, ele vem de encontro com a minha avaliação,
talvez a intenção inicial de alguns membros da CPI que no fundo nós estamos tratando das vítimas da
fosse na linha de criminalizar a relação entre o João e desistência do Estado. E que nós só seremos capa-
o Márcio no pró-labore, que era uma forma de produ- zes de enfrentar esse problema se formos eficazes
zir o livro. Foi isso que motivou a convocação. E eu em combater a sedução do crime. E principalmente
achava, por muitas razões, essa atitude, ela não cola- se formos mobilizados para uma ocupação cidadã
boraria para o prestígio da CPI, para o trabalho da desses espaços perdidos da periferia das grandes ci-
CPI. Em primeiro lugar, por causa da relação entre a dades. Por isso, parabéns pelo seu trabalho, e tenho
arte e a realidade. E a arte é a transgressão. Nós te- certeza que ele vai além da CPI, é uma contribuição
mos na história da arte inúmeros grandes intelectuais inestimável à CPI e eu, particularmente, me empe-
que vieram da transgressão, não simplesmente filma- nharei em ajudar a divulgar este momento e este do-
ram ou documentaram a transgressão, mas vieram cumentário, porque acho que ele faz parte daquilo
da transgressão, como (ininteligfvel), que o Jean Paul que a CPI se propõe a fazer, que é combater o crime
Sartre defendeu a vida inteira, que foi preso dezenas organizado e elaborar políticas públicas que possam
de vezes, vivia transgredindo, roubando e foi um apresentar outras alternativas para essa juventude
grande artista e um homem que conseguia ter uma da periferia. Muito obrigado.
capacidade de percepção da realidade fundamental O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Obrigado,
para entender aquele tempo. Então, a motivação de Deputado. Eu fico honrado e, mais do que isso, orgu-
procurar com que o Márcio VP pudesse eventualmen- Ihoso. Muito obrigado.
te colocar no papel a sua história, eu acho que era O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
uma motivação absolutamente legítima e importante. - Concedo a palavra à' eminente Deputada Laura
Eu queria concluir, porque eu sei que tem vários íns- Carneiro. Três minutinhos.
critos e a CPI tem que continuar seu trabalho... que... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
ver uma pessoa com a, com a trajetória do João Sal- vou ser bem rápida, Presidente. E se o João me per-
les me faz acreditar que a gente pode ser capaz de mitir, eu vou te chamar d~ 'João, porque eu não consi-
mudar este País. Você poderia, com o patrimônio que go muito essas formalidades. Quando o Deputado
tem, estar andando de Ferrari, morando em Miami, Biscaia, o Deputado Eber. principalmente o Deputado
como a maioria dos filhos da elite o fazem. No entan- Wanderley resolveram apresentar o requerimento, eu
to, não só teve uma formação rigorosa, como colocou tinha dado uma, uma declaração de que eu era con-
esse conhecimento, esse saber a serviço do País e tra. E eles me convenceram da necessidade da sua
de uma forma e com um talento que eu tenho certeza presença aqui. E eu disse'que era contra por um sim-
que pode ajudar, como referência, como exemplo, pies fato: eu conseguia perceber e entender teu gesto.
para que outros o façam. E daí também eu acho um Simplesmente porque tinha sido Secretária da mes-
pouco o choqlJe que é ver o filho da elite subir o mor- ma cidade que você, fui Secretária da Ação Social na
ro, documentar a guerra e se relacionar com os filhos cidade do Rio de Janeiró, 110 Governo César Maia, e
da exclusão social. Isso não é próprio do nosso tempo tudo que a gente conseguiu, quer dizer, que você con-
nem é próprio da nossa elite. E nesse sentido, você seguiu retratar em documentário em um ano, um ano
também transgrediu as regras estabelecidas. Quero e três meses de Secretari~, a gente vivenciou. E essa
terminar, aqui eu saio com uma frase que pra mim... angústia que você estavé! çolocando, que as pessoas
Um trecho do seu depoimento que eu fiz questão aqui nem todas entediam, e~ entendia perfeitamente. Eu
de recolher: "Na época, queria saber por que os meni- era Secretária no caso Cal]delária, por exemplo. E os
nos que mal chegaram à adolescência, diante da al- meninos chegaram pra mil)1,dizendo: "Tia, seu relógio
ternativa de uma vida correta, acabam optando pelo é bonito, se a senhora tiv~~se na ~ua ..." Mas eu dizia:
crime. Isso acontece todos os dias, nesse preciso mo- "Mas, pô, mas eu, cara? Tô aqui te ajudando, do teu
mento, enquanto estamos aqui em algum lugar da ci- lado:' Diziam: "Ah, tia, não tem essa não. Se tiver que
dade onde moro, um menino está preferindo o revól- disputar o seu relógio pra sobreviver, vou disputar o



O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Olha, eu,
eu Primeiro lugar, eu agradeço a sua generosidade
e Essa é uma pergunta complicada, quer dizer, eu
não sei se eu sei responder. Eu vou tentar respon
dê-Ia. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, existe uma
faceta tirânica do tráfico. Então, eu acho que mesmo
onde o Estado entra, o Estado se defronta com um
poder, que é um poder armado e, muitas vezes, um
poder absolutamente brutal, eque se mantém pela
força. Quer dizer, existem sutilezas no tráfico. Quer.di~
zer, não existe um só tráfico, existem vários t~áficos:
Existe, por exemplo, tráfied de invasão. P tráfico de iQ~
vasão é o tráfico em que o che,fe do morro não perteÍ1,;
ce, ou não nasceu, ou não tem laços com a c6mun'i~

dade do morro que ele ocupa. Essa é, essa é uma si
tuação geralmente trágica. Porque, como ele não tem
nenhuma relação, ele impõe o terror absoluto. E exis
te o tráfico da comunidade. Quer dizer, eu conheço al~

gumas comunidades que, inclusive, se organizaram,
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seu relógio, tia." Então, eu não tenho muita dúvida essa era uma questão muito mais profissional do que
disso. A gente discutiu isso na legislatura passada, mesmo de introdução nesse processo de transforma-
na, na questão da inimputabilidade, se devia ser aos ção. Mas continuo tent~ndo entender. Quer dizer,
dezoito ou aos dezesseis, eu disse: "Por que que eles você que é um documentarista, que tá trabalhandQ
não põem aos oito." Não é? Na Miguel Lemos com a nisso, que estudou isso no morro Dona Marta, 'que
Atlântica tem crianças de oito anos. Então, vamos re- tem pouca intervenção do E_stado, ,eu concordo. Nos',
discutir essa questão, vamos por aos oito. Por que nos morros onde existe essa intervenção, por que
que é aos dezesseis? Vamos por aos treze, aos doze, que o processo é exatamente o mesmo? Por que que
aos onze, aos dez. Essa questão é muito mais grave, o traficante continua ocupando? Será que é só isso?
é muito mais ampla. E eu acho que você retrata isso. Quer dizer, é óbvio que tem que ter uma política públi-
Quando eu entrei pra Comissão, e só vou fazer essa ca da educação, da assistência, isso pra mim é bási-
pergunta, eu tinha essa visão, só essa visão, né, do co. Além disso, quer dizer, quais são as atitudes que
outro lado. Quando você diz que, de alguma maneira, nós deveríamos sugerir, porque a nossa atividade
e eu concordo com a questão da sedução, eu concor- aqui é de sugestão, né, e processo legislativo, que
do com a, vamos dizer, com a dinâmica que se dá na pudesse minorar isso. Porque se a gente for imaginar
favela, com a necessidade de poder que aqueles me- os Estados Unidos, se a gente for imaginar comunida-
ninas, pela qual os meninos passam, mas tem uma des ocupadas, a gente vai ver que o processo ainda é
coisa que essa CPI me ensinou, né, ao longo de um o mesmo. Quer dizer, porque é um processo financei-
ano de trabalho a gente aprendeu: não existe só essa ro que é muito maior até do que... Eu acho que é um
visão. Eu vou te dar um exemplo disso. Em países de- problema econômico-social, não é? Você não pode
senvolvidos, nos Estados Unidos, o narcotráfico é retirar um do outro. Ar eu queria saber da opinião dis-
muito maior do que o nosso. E nem por isso lá exis- so, te parabenizando pelo trabalho, dizendo que é...
tem favelas e aqui (ininteligível) estão sendo utiliza- Enfim, acho que essa contribuição... Tem um filme
das pra isso. Então, a gente tem que pensar também que f~la ~a estrelinha, né, da es~ela-do-m?r, eu acho
do outro lado. Existem áreas na cidade do Rio de Ja- que e mais ou menos o que voce fez. Voce colocou a
neiro, favelas, e eu conheço várias, onde a interven- tua estr~l,a, né? Você tentou jogar uma estrela p!a
ção do Estado é real, através de milhares de progra- de~tro d agua, se as outras, se out~as pessoas nao
mas, tem o Favela Bairro, ou programa do Govemo est~o fazen?o, problema. delas, voce f~z a tua parte.
do Estado, o Governo Federal não tem programas 10- Entao, queria t~parabe",zar por ter feIto a tua parte.
calizados, muito pouco do Comunidade Solidária. O SR. JOAO MOREIRA SALLES - Obrigado.
Mas existem comunidades no Rio que efetivamente A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
têm um trabalho de ocupação cidadã como você cha- queria ouvir tua opinião especificamente sobre essa
ma. E eu acho que tá certo. Mas nem por isso nessas dicotomia.
áreas você deixa de ter narcotraficante, né? Eu acho
que esse lado que eu gostaria de ouvir de você. É, eu
entendo, acho que você foi brilhante, eu anotei alguns
dos, dos textos do documentário que pra mim foram
os mais graves, do tipo: não é opção, é emprego, né;
nós somos melhores do que qualquer soldado desse
aí; não se sabe se ele vem procurar traficante no mor
ro ou trabalhador; eles sabem trabalhar, eles não sa
bem trabalhar certo: uma instituição que foi feita para
ser violenta e corrupta. E o final do Capitão Pimentel,
quando diz: "Resolvia alguma coisa?" Não, não resol
via nada. Tinha uma fila de jovens esperando. Eu
acho que essas frases, pra mim, resumem o docu
mentário. Mas a questão é, quer dizer, eu consigo en
tender literalmente a tua, como você usou a expres
são vontade otimista, tua vontade otimista ao tentar,
quer dizer, tirar o Márcio da situação de traficante
para a situação do outro lado. É claro, inicialmente,
para ser absolutamente sincera, eu imaginei que
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homens de bem, se organizaram para expulsar os tra- qüentes, pelas Igrejas Evangélicas, vou repetir aqui,
ficantes. E expulsam. e por ações pessoais como, por exemplo, a minha.

A SRA DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Quer dizer, eu não posso passar três anos como Már-
importante é'que expulsam. cio dizendo larga, larga, I?rga, larga, abandona,

_ abandona, abandona e no dia que ele resolve aban-
O SR. JOAO MOR,~'RA SA~LES - ,Expulsam donar me diz: "Bom, e agora." "Agora eu te remunero

para colocar no lugar o trafico alguem do propno local. com um trabalho honesto escreva um livro." Foi o
Po~que o traficante do próprio I~cal tem um ce~t? res- que eu fiz. Então, repressã~, sim; dissuasão, o tempo
peito p~'as pes~oas, porque afinai cresceu ali, Jogou todo, e alternativa. Eu acho que sem esses três, sem
bola ali, tomou agua gel~da na casa de dona Ful?na esses três termos, eu acho que você não consegue
ou de dona Beltra~a. Entao, e~ acho que a g:,nte ta fa- solucionar o problema do tráfico nas favelas da cida-
lando de duas cOisas. Quer ~Izer, ~ g~nt~ t~ falando, de do Rio de Janeiro e nos guetos em geral.
de fato, de um pro~l~ma, SOCial de dlstnbu~ça? d,e ren- O SR. PRESIDENTE (De utado Ma no Malta)
da. Eu acho que trafico e emprego. Isso nao e dito por D t d P d R P g

, h 'd't 'H '" L d' - epu a o a re oque.mim, eu ac o que e I o pe o e 10 uz, quer Izer, um ' ,
menino que entra pro tráfico pode, de fato, ganhar erl] O S~. DEPUTADO PADRE, R?OUE -:: Sr. Presl-
uma semana mais do que o pai ganha o mês inteiro. E den~e, Sr e Srs: Deputados, cans~lmo Joao, eu qu~-
muito difícil você convencer o menino a não entrar nis- ro dizer pra voce que quando eu VI o seu documenta-
50. Se você juntar isso todos os perks, como dizem os rio e, princil?almente, quando eu I,i as _suas entrevis-
americanos, que vêm junto com o emprego, que é o t~s, n~ Jst~E, me p,arece, ou na V~J~, nao me recordo,
fato da menina bonita, da arma que você carrega, do I~ n?~ Jornais ta~bem, eu me senti wofundamente so-
tênis bom que você vai usar. Então, tudo isso é muito IIdano com voc:,.
sedutor. E eu acho que uma política de segurança efi- O SR. JOAO MOREIRA SALLES - Obrigado.
ciente ela teria que se basear em três. " Existe um tri- O SR. DEPUTADO PADRE RboUE - Eu vou di-
nômio e você não podeàbrir mão desse trinômio, Eu zer uma coisa que talvez muitos aqui desconheçam,
acho que o primeiro trinômio é repressão. Eu acho Eu comecei, em 1968, minha vida de padre exata-
que tem que haver repressão. É ilegal, não pode fazer. mente no Morro do Livramento, no centro do Rio, no
Eu quero, ninguém me perguntou isso, mas eu quero Morro do Dendê, na Ilha, E naquele tempo chama-
deixar clara a minha posição em relação às drogas, va-se Bug Ugli(?), o Morro do Bug Ugli(?) lá também
sou fracamente a favor da despenalização do uso de na ilha. E você diz uma verdade que eu afirmei mil ve-
drogas. Mas, enquanto isso não acontecer, é crime, zes às igrejas católicas, que tinham esquecido os
por conseguinte, você tem que reprimir, Então, núme- morros, tinham deixado os morros às igrejas evangéli-
ro um, repressão. Número dois, tem que haver dissu- caso Não que eu seja contra os evangélicos, ao con-
asão. Você tem que... Tem que ter gente que gente trário, os valorizo demais, porque conseguem coisas
que chegue ao lado do traficante e que diga: "Olha, que muitas vezes nós católicos não conseguimos.
larga essa vida. Abandona. Isso não é vida. Você vai Mas também quero dizer o seguinte: que nós, eu pes-
morrer. Você matar. Você não vai durar até os dezoito soalmente, e aí para recuperar um pouco a verdade,
anos. Isso não vai levar a lugar nenhum. Você está né, só as igrejas evangélicas sobem os morros, eu,
sendo iludido:' Ou seja, a dissuasão é fundamental. ainda em janeiro deste ano, estive no Rio de Janeiro e
Agora, o terceiro, é a alternativa. Você não pode dis- celebrei missa no Morro do Livramento, lá em cima,
suadi-Io e ele chega pra você e diz: "Bom, me conven- quando cai lá a PIC para a Central do Brasil. Você co-
ei, e o que que você faz comigo?" Diz: "Bom, então vai nhece esse lugar, de repente, né? Que é também um
até a Delegacia e se entregue:' É evidente que essa é morro que onde tem só uma subida e uma, e não tem
uma dissuasão cínica. Nada vai acontecer. Então, é nenhuma subida, é a mesma a subida e descida, só
preciso que haja alternativas. Eu acho que, do ponto uma, só. E polícia não sobe no morro. É um dos mor-
de vista da legislação penal, não cabe a mim dizer ros mais antigos, favela mais antiga do Rio. Mas o que
quais são essas alternativas. O Luiz Eduardo chegou eu quero dizer pra você é que, no começo, eu me es-
a propor uma lei da anistia. Uma lei complexa, compli- pantei quando eu soube que você tinha sido convoca-
cada, mas é um início, infelizmente ele não está mais do pra depor na CPI. Eu até fiquei indignado. Fiquei in-
no Governo. Mas eu acho que era uma boa idéia. Ago- dignado. Digo: "Será que vão querer incriminar al-
ra eu acho que existem portas abertas pelas ONG, guém que só tentou fazer o bem?" Que só tentou,
pela Pastoral do Menor, pela Vara, pela Vara de Me- aliás, você fez uma coisa que eu achei admirável, di-
nores no Rio de Janeiro, que emprega meninos deiin- ferentemente de tantos outros. Você foi ao morro, fil-
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mou e voltou e ficou no morro. É isso que eu acho no- Germano, Deputado Noronha e Deputado Gabeira,
bre em você. O fato de você ter ficado no morro. que estão inscritos, e o Marcos Rolim e o Deputado
Então, apenas pra você eu faria duas perguntas: Pompeo de Mattos.
como é que você foi recebido no morro depois que O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Gos-
você filmou, quando você foi lá ensinar música clássi· taria de fazer uma sugestão que fosse englobar as in-
ca pros meninos e as meninas, as crianças, os jo- tervenções dos Deputados para permitir uma partici-
vens? E depois tam~ém eu queria saber de você: pação maior dos que vão... Porque às vezes vai sain-
você notou que alguma coisa, algum tipo de vida, por- do pessoal...
que o problema no morro do Rio de Janeiro se locali- O SR PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
zou perfeitamente, é a desistência do Estado de subir _ É verdad~.

ao morro. Então, ~~sa é qu~ é a tragédia e nã? só d? O SR DEPUTADO FERNANDO FERRO _ ...
Estado, mas eu diria da socIedade. E o morro e consl- . • •
derado, você dj§se muito bem, caracterizou como o que po~erla ag;~p~r em grupo~ de tres, pelo menos,
grande inimigo. Só que neste morro morrem pessoas pra facIlitar e ai a gente concluir.
humanas tanto quanto na planície ou lá no meio da .O SR. DEPU~ADO FERNANDO GAB~IR~ -:-
classe alta. Então, como é que você vê, você viu essa Pr~sldente, eu queria ~aber, a nor~a da Comlssao e
relação que houve na sua primeira subida e depois na delxa~ e ~ correto, d.elx~r para o final os ~eputados
sua estada e agora eu pergunto: você continua ainda que nao sao da Comlssao. Mas como V. Ex- sabe, eu
indo ao morro? E não só ao morro, eu acho que você s.ou Irder de mim me~~o e tenho que estar no plen~-
poderia ser exatamente talvez até, deixa eu dizer pra riO defendendo a poslçao contra a mordaça. Eu queria
você, o embaixador da sociedade civil no morro ou saber se eu podia ser incluído na lista como se fosse
nos morros, porque você se credenciou para isso. membro da Comissão.
Você se credenciou. No morro ninguém vai fazer mal O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
pra você. E eu, pessoalmente, quero te apoiar em - Não, o senhor é membro, com muito orgulho. Mas
tudo que for possível, quero auxiliá-lo de todas as for- eu vou atender o Deputado Ferro e vou fazer os pri-
mas porque eu acredito que você ainda tem uma meiros três então. Então, começa com o senhor. De-
grande missão pela frente. É jovem ainda e eu quero pois, o Deputado Marcos Rolim e depois o Deputado
terminar dizendo o seguinte: o que me espantou em Pompeo de Mattos.
janeiro passado... Aliás, eu venho acompanhando O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA -
essa história do Rio até bastantes vezes, eu tenho Maravilha.
muita relação de igreja lá com as favelas do Rio de O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Janeiro. Trabalhei intermitentemente em diversas _ Os três...
oportunidades lá. Entã~, ~u quero dize~ pro senhor, o O SR. JOÃO MOREIRA SALLES _ Eu devo
que me chama a atençao e a degradaçao que aconte- d
ceu no morro de 68 até agora. Por essa situação, eu respon er ao...
responsabilizo a sociedade brasileira e principalmen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
te o Estado brasileiro tal como você o faz em seu do- - Ao padre?
cumentário e também nas suas entrevistas depois. O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - É.
Portanto, João, eu quero dizer pra você: parabéns, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
siga em frente e deste Deputado, deste Padre, você - Ao padre o senhor só tem que dizer muito obrigado
só vai sentir compreensão, carinho, ajuda e elevação. e está respondido.

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Muito obri- O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA -
gado. Depois dos elogios, ele tem que fazer um filme.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Presidente, para uma questão de ordem. - Ele tá perguntando se tem que responder ao padre?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Muito obrigado e mais nada.
- Deputado. O SR. DEPUTADO FER~A~DO GABEIRA - _

O SR. DEP-UTADO FERNANDO FERRO - Gos- Posso, então, Sr. Presidente, falar?
taria de saber quantas pessoas estão inscritas aqui O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
presentes. - Deputado Gabeira, depois Deputado Rolim, depois

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Deputado Pompeo. Mas agora não é por muito tempo.
- Presentes inscritos só está o Deputado Reginaldo Só dois minutos, tá?
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O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - róis e vilões com essa clareza toda. Então, eu queria
Dois minutos? Tá bem, eu vou tentar em dois minutos dizer o seguinte: que a Comissão se comportou mara-
colocar. Sr. Presidente, eu vim aqui expressar a mi- vilhosamente bem nesse episódio. Como eu já vi se
nha, o meu apoio e a minha admiração pelo trabalho comportar bem também em outros episódios. Tive
do João Salles. O trabalho cinematográfico, a posição oportunidade de estar aqui num momento memorá-
humana e tudo isso. E vim aqui também expressar a vel, que é o momento do depoimento do Hildebrando
minha admiração por essa Comissão, cujo objetivo Pascoal e me lembro que eu o defendi nessa Comis-
estratégico todos sabem que eu discordo, mas que eu são e a Comissão foi tolerante a ponto de ouvir minha
discordo da sua possibilidade, mas eu tenho apoiado opinião, quando disseram que ele distribuiu maconha
no plenário. Sempre que se coloca uma votação, eu pros seus eleitores e eu afirmei claramente pro Sr.
tenho apoiado. Agora, esse apoio todo, 'essa simpatia Presidente que se ele tivesse distribuído ninguém ia
que eu tenho pela Comissão, por vocês todos, não votar nele. Então, ficou bastante claro a minha posi-
significa que eu-não-possa expressar aminha-posição - ção a- resf:>eito desse tema. Quero agradecer-a-essa
discordante minoritária, não é? Eu tinha visto um fil- Comissão porque ela trouxe pra mim, hoje, sobretudo
me na minha juventude e que o sujeito, o editorialista, o documentário do João, a intervenção do Moroni, a
chamava "O Homem que Matou (ininteligível)". O edi- intervenção dos senhores todos, nos mais de qui-
torialista sempre acordava e dizia: "Não haverá lei, or- nhentos debates que eu participei sobre política de
dem no oeste enquanto a gente não matar esse (inin- drogas no Brasil, talvez a visão mais profunda e mais
teligível). Não haverá..." Então, sempre havia uma sé- próxima da realidade. Infelizmente, ainda não se che-
rie de sugestões. Então, eu ouvi isso tudo hoje, toda gou no tema que eu gostaria que chegasse, mas eu
essa reunião edificante e queria colocar alguns pro- acho que avançou muito. Esta Comissão está de pa-
blemas pra vocês antes de votarem. O primeiro pro- rabéns, como estão de parabéns também o docu-
blema é de que nós estamos supondo que o tráfico de mentarista que veio aqui. Espero que vocês continu-
drogas vai ser combatido se nós demos empregos e em nessa batalha. Vou continuar fazendo a minha
alternativas econômicas pras pessoas. Ótimo. Então, oposição ideológica.
depois nós temos que resolver por que que ele é tão O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
intenso nos Estados Unidos onde há o maior índice - Deputado.
de emprego no mundo hoje. É um ponto que nós va- O SR. DEPUTADO MARCOS ROLIM - Sr. Pre-
mos ter que pensar adiante. Segundo ponto é que nós sidente, é bem rápido também. Eu queria fazer três
achamos que uma repressão é importante. E nós sa- observações breves. A primeira delas. Não sei se to-
bemos que a repressão é, realmente, a causa de toda dos os Deputados prestaram atenção num detalhe do
essa violência. Quer dizer, eu nunca vi a polícia ir no documentário. Como eu já assisti pela quarta vez, me
morro com metralhadora atrás de quem vende vodca chamou muito a atenção o seguinte: há uma ocorrên-
ou uísque, porque a vodca e o uísque são permitidos. cia que é filmada, aparece no vídeo, onde um menino
Então, não há venda clandestina. Quer dizer, nós, na tá sendo levado pela polícia morro acima e depois ele
verdade, no Brasil, a Comissão com todo o seu belo desce. Nessa ocorrência, que é a única onde há, pelo
trabalho, vai chegar à conclusão de que ela vai ter que menos, uma suspeita de que aqueles policiais estão
trabalhar de novo, de novo, de novo, de novo, porque procedendo de forma equivocada, o rosto dos policia-
esse tema nunca vai ser abordado se a gente não for is não aparece no vídeo. Ele tá, enfim, suprimido com
à raiz. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: aquele mesmo artifício usado pra náo aparecer a
falou-se aqui em quem vai ser o herói. Eu acho ótimo identidade das crianças ou dos adolescentes meno-
que o João tenha essa posição clara de um menino res de dezoito anos. Eu tenho a certeza, não sei qual
que é sério. Eu, como documentarista, eu digo: tem foi a posição, mas tenho a certeza de qual o motivo
que ter herói nenhum, não. Você faz o documentário que fez com que o documentarista não expusesse o
com bandido, com quem quiser. Documentário não rosto daqueles policiais. Ainda que houvesse ali a
tem que ter ninguém como herói. E nem obra de arte suspeita da prática de um ato ilícito, uma conduta não
não tem que ter ninguém como herói. Vocês podem -recomendada, não se pode expor-a-imagem das J38S-
até definir. Esse aqui é o herói, aquele é o vilão. Mas soas à execração pública. Eu acho que esse é um cui-
nós não temos, quando fazemos um documentário, dado que deve se ter. Por exemplo, eu acabo de rece-
uma obra de arte, nenhuma responsabilidade com o ber aqui, eu não sou membro da Comissão, embora
herói. Nós temos que ter responsabilidade com a ver- seja Deputado, mas várias outras pessoas recebe-
dade, que, muitas vezes, a verdade não é feita de he- ram e não são sequer Deputados desta Câmara, um



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34763

relatório de denúncias anônimas encaminhadas à tamos o traficante e voltamos outro dia e apreende-
Câmara Federal apontando vários nomes de pessoas mos armas e matamos traficante e não adiantou
pretensamente envolvidas no narcotráfico, o Dis- nada". Essa é a expressão que ele usa. Essa é a fra-
que-Denúncia da Câmara, denúncia anônimas. Isso se. E no meio dessa audiência, alguém disse: "Nós
aqui tá impresso e foi distribuído agora recentemente. não podemos terminar o trabalho da CPI até o dia
Eu acho que isso é uma irresponsabilidade inaceitá- nove de maio, porque vamos ficar' _ foi o Padre Ro-
vel, primeiro porque se expõe ao ridículo e à execra- que _ ''vamos ficar com muita coisa a meio caminho."
ção o nome de pessoas que podem estar sendo acu- E o Presidente da Comissão disse: "Sempre vamos fi·
sadas injustamente. Segundo, porque, para efeito da car a meio caminho desse trabalho porque não há
investigação, é uma tragédia, porque se alguma des- como chegar ao fim do trabalho". Na verdade, eu in·
sas denúncias são verdadeiras, a partir do momento terpreto essas frases como sendo equivalentes de
que se tornam públicas, não há mais como compro- que esse trabalho, em alguma medida, é um trabalho
vá-Ias. Há uma denúncia aqui que diz: está-se ven- difícil. Nós estamos rolando uma pedra morro acima e
dendo droga na casa tal da rua tal. Tá impresso e dis- essa pedra tá rolando morro abaixo. Então, é impor-
tribuído publicamente. Então, eu quero chamar aten- tante do documentário ressaltar, talvez, a principal
ção respeitosamente pra que esses procedimentos preocupação, a hipótese repressiva não é a possibili-
sejam de uma forma, até que se pudesse recolher dade de enfrentamento do problema, por mais neces-
esse material, porque acho que não há nenhum senti- sária que ela seja, por mais legítima que muitos mo-
do disso aqui ter sido publicado e distribuído. mentos seja o recurso repressão. Quem imaginar que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) a repressão ao tráfico de drogas possa abrir uma luz
- Esse, não, esse material não é publicado pra ser no fim desse túnel vai, sem dúvida alguma, estar to-
distribuído. Esse material vai pra mão de cada Depu- talmente equivocado. E eu acho que o documentário
tado e pertence à Comissão, à CPI. Agora, se o Depu- demonstra isso com muita propriedade, sem qualquer
tado foi relapso e largou o documento aí, ele, real- maniqueísmo, sem qualquer idéia de bem contra o
mente, precisa ser advertido. mal, etc. Uma idéia precisa do que é a realidade. Eu

O SR. DEPUTADO MARCOS ROLIM - Não, quero cumprimentar, mais uma vez, a Comissão e o
não sei, eu tô... nosso convidado por esta reunião de hoje. Muito obri-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) gado.
- Agora, esse documento é impresso e dado na mão O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
de cada Deputado. Agora.... - Depois da sua fala, esta CPI entende que existem

O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - três pontos básicos pra que nós possamos minimizar
Deputados da CPI, da CPI, membros da CPI. o problema. Minimizar, porque o interior do homem,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) nesse problema de caráter, só Deus muda, se o cara
- E o senhor tá correto. E essa observação nós faze- se dispuser a querer isso. E quero até agradecer a
mos todas as vezes. Tá? sua fala a referência que você faz aos evangélicos

O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM - Perfeito. todo o tempo. Muito obrigado. Porque esse povo foi
Segundo, bem rápido, segunda observação, eu quero discriminado a vida inteira nesse País, tido como lou-
também parabenizar a Comissão por ter feito o convi- cos, idiotas de Bíblia debaixo do braço, mas fazendo
te pro cineasta João Moreira Salles estar aqui hoje, esse trabalho. Buscando a vida humana e tem jeito
parabenizar também pela decisão de aceitar o nosso pra ela. Agora, primeiro, é preciso que nós tenhamos
requerimento de exibição do documentário. Eu acho uma política responsável da parte das autoridades
que foi muito útil pra todos nós assistir o documentá- pra guardar as nossas fronteiras de forma responsá-
rio. Elogiar mais uma vez, enfim, expressar a minha vel. Essa droga não chega lá se não tiver um sal-
admiração pelo trabalho do João Salles, que é, sem vo-conduto na fronteira, um salvo-conduto no aero-
dúvida alguma, alguma coisa imprescindível, especi- porto, um salvo-conduto no porto e que, geralmente,
almente pra essa discussão. Mas acredito, Sr. Presi- é feito por autoridade que dá o salvo-conduto. Em se-
dente, que da fala do nosso amigo, companheiro, De- gundo lugar, que se tenha uma política pública que se
putado Gabeira, é preciso, eu quero reforçar um pon- tente salvar pela via da educação. A Lei nº 6.368 tem
to que me parece muito importante. Ele tá presente na 27 anos que manda instituir estudo sobre droga nas
frase do comandante, aquele oficial do Bope, que, ao escola do País, ninguém nunca fez. Em terceiro lugar,
final do documentário, ele fala: "Nós fomos um dia, que se mude os códigos urgentemente. Não é possí-
uma noite no morro e apreendemos uma arma e ma- vel um sujeito que é preso com cem quilos de cocaí-
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na, pega cinco anos, cumpre dois terços da pena, vai do o filme, o (ininteligível) me ajudar a lembrar, quan-
embora. Ele sai, é pego com mais quinhentos quilos, do ele tava preso, o personagem do filme tava preso,
ele volta. A pena é a mesma. Então, nós temos que acho que é ''Trem da Meia-Noite". É uma coisa assim,
mudar os códigos. Políticas públicas minimizarão o tava na cadeia e todos arrodearam numa volta e ele
problema, mas a resolução, só Deus. rodeava o contrário, Como é que é o nome do filme?

O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM - (Inaudí- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - "Expres-
velo) ...pra cadeia, também, né, como a lei brasileira so da Meia-Noite".
faz hoje. Trata consumidores como... O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _

. O ~~. ~,R~SIDENTE (Deputado Ma~n~ Malta) "Expresso da Meia-Noite". Não conseguia lembrar,
-AI vo.ce diZ: ~ao, ,o no~so Estado prende. ~os.e~ta- mas ''Trem da Meia-Noite", "Expresso da Meia-Noite",
mos ai ?om dOIS mil traficantes presos., Voce vai la, o eu não tava tão longe assim, tava na linha. Mas exata-
cara caiu com cem gramas, o c~ra caiu ~om quatro mente dizer: tá ali a invenção do processo. Dizer, a in-
b_ucha de crack, o cara, esses sao ~s traflcant~s que versão da natureza, a polícia tá levando morro acima
tao presos. A~ora, nossa preoc~paçao daPPI e o sal- pra quê? Quer dizer, e aí o sentimento da comunida-
vo-conduto, e desmontar as raizes do trafico dentro de. Quer dizer, as mulheres, isso é sintomático, é his-
dos ~oder;s, onde eles se fortalecem e f~z daqueles tórico e é um pouco bíblico também, as mulheres ta-
meninos la do morr?, f~zem deles p~r? Inst~um~n~o vam ali pra ser testemunha do fato e era um fato que
p~a manter ~ssa maquina que ~eneflcla meia duzla não podia ser testemunhado. E ela sendo testemu-
so. Em seguida, Deputado Reglnaldo Germano, D_e- nha, o fato não aconteceria. Quer dizer, então, elas
puta~o Pompeo de Mattos e Deputado Noronha. Sao eram também um salvo-conduto do jovem, do trafi-
os tres. cante, do bandido, do assaltante ou do miserável que

,O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - tava sendo conduzido não (ininteligível) a constata-
Presidente... ção que chega. Mas eu quero, só pra encerrar, dizer

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - que a CPI, ela tomou contornos e foi avançando no
Sou eu o inscrito agora, né, o bloco dos três que o se- processo que ela não tá caçando bandido ou
nhor anunciou? tão-somente caçando bandido, não tá caçando auto-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ridade, bandido transvestido de autoridade, autorida-
- É. Desculpe, desculpe. O Deputado Pompeo é o pri- de transvestido de bandido. Não tão-somente isso.
meiro, depois o Reginaldo, depois o Deputado Noro- Não está tentando desmantelar tão-somente estrutu-
nha. ras do narcotráfico, do roubo de carga, do crime orga-

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr. nizado, do roubo de caminhões, do envolvimento da
Presidente, eu quero simplesmente e rapidamente polícia. Eu tenho dito, e quero que o senhor guarde,
saudar o João Salles e dizer que eu tenho acompa- talvez não seja uma frase lapidada, mas é um concei-
nhado um pouco de longe toda a... todo o debate que to que eu tenho de que a polícia, ela exerce dentro da
se estabeleceu a partir dessa relação tida por alguns estrutura do crime organizado, e aí vai como exemplo
como inescrupulosa, outros, como necessária e ou- o narcotráfico, o mesmo papel que o cavalo exerce no
tros, como oportunista, outros, como profissional. jogo do xadrez. Ou seja, o cavalo não é a peça mais
Enfim, viu-se as mais diferentes opiniões e até em al- importante do jogo, mas ele, pela sua característica,
gumas oportunidades arrisquei opiniões também. pela sua função, ele pula por cima do peão, pula por
Quero confessar que não errei muito a opinião que ti- cima da torre, pula por cima do bispo, da rainha e até
nha sobre a impressão que sentia daquilo que eu não do rei. A polícia não é a peça mais importante da es-
via e, agora vendo, eu aumento a convicção. Eis aí o trutura do poder, mas ela pula por cima da Câmara de
trabalho de alguém que é profissional da sua área e Vereadores, do Prefeito, do Deputado, do Juiz, pula
que faz um documentário não sob a sua ótica, talvez a por cima do Promotor, do Desembargador e até do
ótica de filmar, mas de mostrar aquilo que é a verdade Governador. Quer dizer, porque ela está lá na favela,
e não a versão do ponto de vista de como vê a polícia, na miséria e tá lá no centro. Ela transita. Ela tá assim
do ponto de vista como se manifesta o traficante, do no fio da navalha. Então, isso propicia que o cidadão
ponto de vista de como se manifesta a comunidade de má índole, quer dizer, se (ininteligível) àquela reali-
da favela. E é sintomático aquela relação que o Depu- dade e passe facilmente pro outro lado e viva essa
tado Rolim destacou da cena filmada subindo o morro dupla personalidade. E acho que isso, a filmagem
acima. Eu me recordei quando vi aquela cena do fi1- mostrou, quer dizer, aquilo que os moços e o meninos
me, eu não me lembro o nome do filme, mas relatan- do morro (ininteligível) vêm aqui e achacam a gente.
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Assaltam a gente. ''Toma. Leva o videocassete. Não grande da polícia também. E descobri, nesse traba-
quero saber se você tem nota ou se não tem nota." lho, que existe uma parcela significativa da polícia
Então, isso é sintomático e toda ação é uma reação. que é honrada também. Eu conheço policiais que
Acho que esse é o elemento fundamental que o docu- não... Eu conheço policiais que não levam dinheiro,
mentário mostra: os dois lados e as duas versões. que nâo achacam e tal e que moram no morro e que,
Então, a CPI consegue, por linhas tortas, e eu encer- para não serem executados pelos traficantes, são
ro, Presidente, ou, quem sabe, por linhas certas, quer obrigados a secar o seu uniforme atrás da geladeira,
dizer, ampliar o deba~e e mostrar que não é só um porque se pendurar no varal, o traficante percebe que
combate, não é só um enfrentamento. Há que ter ter- ali mora um policial e ele não sobrevive à próxima noi-
nura nesse embate. Há que ter compreensão nesse te. Então, eu acho que se esse documentário tem al-
embate. As coisas não acontecem por acaso. Aliás, guma virtude é a virtude da generosidade. Quer dizer,
eu ouvi uma frase, eu não sei de quem que é a frase, eu acho que nem o bandido é "demonizado" e nem a
eu tô pegando, eu via na porta de um gabinete de um polícia é "demonizada". Quer dizer, eu acho que é
Deputado do Rio Grande do Sul, que falava da Aids, uma guerra que não faz sentido. E nesse sentido eu
ano tal, imaginário, 2020, serão tantos milhões de ai- concordo plenamente com o Deputado Gabeira. Quer
déticos no mundo, vai ser impossível colocar toda dizer, eu acho que a solução repressiva não é solu-
essa população embaixo do tapete. E acho que esta ção nenhuma. Se fosse já teria resolvido o problema.
frase é válida e muito presente pra miséria dos mise- Eu acho que essa é uma guerra que ninguém vence.
ráveis. Porque quanto mais anda o mundo, mais mi- E as pessoas me criticaram e disseram o seguinte:
seráveis, quer dizer, o mundo fabrica. Quer dizer, "Bom, o seu documentário não propõe nada. O seu
hoje já é impossível esconder embaixo do tapete os documentário não chega a lugar nenhum." Eu acho
miseráveis. E aí e!es são facilmente recrutados pro que chega a uma coisa que é fundamental: a um can-
narcotráfico. A vida não tem valor. Não vale nada a saço. E é o último termo do documentário. Há uma
vida dele e ele coloca a vida em jogo a ponto que - se exaustão desta solução. A solução repressiva se
tu olhares no final do documentário e esse é o final mostrou inteiramente falha, decadente. ~Ia não resol-
que faço também - se tu olhares e eu prestei a aten- ve, ela é débil. Ela não resolve nada. E preciso que
ção: nasceu em setenta e cinco, morreu em noventa e ela esteja mais imaginativo, tenha mais criatividade e
poucos. Quer dizer, a idade média: vinte anos de ida- J proponha outras alternativas. Eu acho que a despe-
de. É a idade média. nalização das drogas certamente é uma delas. Mas,

(Não identificado) - Menos, menos. certamente, mandar mais polícia pra cima do morro,
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - acreditar que comprar mais arma, acreditar que com-

Menos, vinte e dois, quem sabe, vinte a idade de vida prar mais viatura, ~cred~tar que helicóp~ero vai re~ol-
média. Quer dizer, isso mostra exatamente que não ver o problema, nao vai. Na verdade, e uma espirai
dá mais pra esconder embaixo do tapete. Essa ques- sem fim, em que cada vez mais policiais morrerão,
tão não é só a repressão. É uma ação concreta, efeti- por sua vez cada vez mais traficantes morrerão. Uma
va, do poder de Estado sobre a qual nós, da CPI, tam- das reformas... Um dos momentos mais importantes
bém temos um pouco de responsabilidade. Se não de da história da guerra é uma reforma que aconteceu
fazer, mas pelo menos de mostrar e de contribuir para na Grécia, a reforma hoplita. E hoplita é o seguinte: é
que as coisas possam ser feitas coletivamente por uma guerra de falange. As falanges avançam e o su-
parte do Estado. Muito obrigado. jeito que tá na frente cai e imediatamente um de trás

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Só queria... ocupa o seu lugar. E com isso eles conseguiram ven~
posso acrescentar? ~er a guerra de maratona, a bat?lha de marat?na. E

O SR. PRESIDENTE (De utado Ma no Malta) ISSO que aconte?e no morro: voce. mata um traficante,

D t d G P
· - P g tem quatro ou cinco que ocupam Instantaneamente o

- epu a o ermano. OIS nao. I E t-' • f'- E h seu ugar. n ao, ISSO e uma guerra sem Im.
O SR. JOAO MOREIRA SALLES - u ac o

que eu aprendi duas coisas fazendo esse documentá- O SR. PRESIDENTE (De~utado ~agn.? Malta)
rio. E as duas foram muito generosas. Em primeiro lu- - ~eputado Germ~no. B~m, os lideres ja estao enca-
gar, eu aprendi que bandido não é só bandido. Bandi- mlnhando. A votaçao esta em processo.
do é bandido, sim, mas bandido tem, como todo mun- O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO -
do, quando você se aproxima, algumas fac~tas que Isso. Eu sou carioca, como o senhor também. Sou ori-
são virtuosas, e ali você deve prospectar. E ali que undo da favela. Nasci e me criei dentro de uma favela.
você deve investir. E eu tinha um preconceito muito Conheço tudo isso aqui que foi falado. Tudo isso que o
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senhor falou - estou até me dando o abuso de cha- favela é que vamos pra cadeia. Só nós que somos
mar você, porque te acho tão novo também, né? metralhados. Só o nosso barraco que é invadido. S-Ó a

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Não, peço nossa mulher que é estuprada pela polícia." Hoje ~'
por favor. história é diferente. Quando a CPI do Narcotráfico....

. O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _ Quando a favela viu o ex-Deputado Hildebrando p'as-
Mas, foi falado aqui: uma vez criminoso, sempre crimi- coai ser preso, sair lá preso, ,ser c~ssado, então, eles
noso. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Por- começaram a ver q~e tambem 'ha um outro la~o. ~u
que eu vi muitos que foram criminosos no tráfico e tenho certeza. Eu nao tenho medo nenhum. Elo! nao
que hoje não são criminosos mais. Então isso aqui tenho medo nenhum,.como compone~te dá CPI, de'
não... Outra coisa que foi falada aqui pelo Relator, De- andar na favela ou de ~r na favela. Eu nao tenho medo
putado Moroni, a respeito da ditadura no tráfico. Exis- nenhum, sabe por que? Porque o que a CPI do Nar-

I

te ditadura onde não pode ter falha. Sabe que no tráfi- cotráfico tem feito hoje é exatamente o que.a maioria·
co não tem falha, não tem falha. Roubou, enganou, dos, que moram na favela, que

A

são os excluíd,os da:
não tem jeito, porque é morte. Outra coisa que quero s~cledade, esperam, sabe o que? Que eles cometem
comentar aqui a respeito das igrejas evangélicas. As crime. lá bom-;- elesvãó pra cadeia, ma-s ~s colarf-:
igrejas evangélicas, elas são de uma aceitação acima nho-branco c0';1ete t~mbém : têm que ir. E esse o
do imaginável nas favelas, nos morros e nos guetos. p~~samento ... E essa Impressao que a CPI do Narco-
Por quê? Porque nenhuma mãe de traficante é feliz trafico tem passado. Eu tenho certeza absoluta disso:,
quando o filho é traficante. E ela, quando ela ouve a E outra coisa: policial na favela q'ue morre, que é mor-
palavra de Deus, quando ela começa a ouvir a pala- to por bandido, é o policial corrupto. É o cara que hoje
vra de Deus, então ela começa a ter na palavra de vai lá pega um dinheirinho, vai lá amanhã pega-_outro
Deus uma esperança de que ela vai conseguir salvar dinheiro. E depois de amanhã, ele vai lá e toma. E de--
o filho dela da favela. E essa mãe, quando ela vai falar pois de amanhã ele volta de novo e bate e invade o
com o seu filho que é traficante, ela fala bem, ela fala barraco do cara que sustenta ele o mês inieiro. Então,
bem da igreja evangélica. Ela fala bem do pastor que é esse que morre. Eles mandam b~sc~u em casa"e,'
não tem comida pra dar, que não tem dinheiro pra dar, tud~ pra matar, a gente sabe disso. 6 esse ~'que mor~

mas tem consolo, tem uma palavra de esperança, tem re. E esse o policial que é o corfuptp. É, e~.~e' que é o
uma palavra de fé, transmite pra aquela família, pra câ~c~r da polícia e é o câncer da sociedade..porqu~q:
aquela mulher, pra aquela mãe a esperança de que a policiai que tem moral, que é respeitado e QUE;' não,
vida daquele elemento que está ali, que é traficante, pega dinheiro de bandido e não pega, 9dinfí~frQ_de'
tem solução. Infelizmente, nós somos discriminados. traficante, ele é respeitado por bandido tambéin~ '~l),
Nós somos discriminados pelo Governo Federal. Nós duvido. Na favela, bandido prefere correr dele do qu'e
somos discriminados pelos Governos de Estado, pe- enfrentar ele, por causa do respeito que tem. I~so.eú-
los Prefeitos, porque o tratamento que é dispensado tenho certeza. Sei disso. Fui policial no Rio de Jan~irq<

às igrejas católicas em relação a esse País não é o também por uns cinco ou seis -anos e vivi tamb~m
mesmo dispensado às igrejas evangélicas. Nós não esse outro lado. Em relação à favela ser refém do trá~,

damos uma despesa pro Estado, nem pro Município, fico de drogas como foi dito. A favela não 'é refém'do
nem pra Federação. Nós não damos uma despesa. tráfico de drogas, como o senhor falou aí. Ç> traficant~
Nós recuperamos pessoas, recuperamos bandido. que é o dono da favela, que não é narcotrafiçant~,J'é',
Colocamos o bandido recuperado como homem na um traficante pequeno, ele é conhecido. ·Ele nas,cel,!
sociedade sem dar uma despesa pra essa Nação, ali. Ele jogou bola de gude, tal, pulou a cerca de nãd
mas ainda assim nós somos discriminados. Falo isso sei aonde. Ele buscou a água lá embaixo para dona
porque hoje sou um pastor evangélico e um dia tive do Maria não sei da onde. Então, ele não é odiado', Não
oútro lado. Tive lá do outro lado e por causa dessa pa- existe esse refém. Ele não impõe terror na favela.:
lavra, desse Evangelho é que hoje, vinte e seis anos Pelo contrário, ele conquista e nem conquista 'pela'
depois, eu estou do lado de cá. Outra coisa que foi fa- obrigação de sustentar com o dinheiro. Ele conquista
lada aqui a respeito da CPI do narcotráfico. Nós, que porque ele foi criado ali, todo mundo sabe quem foi a
somos membros da CPI do narcotráfico, nós não so- mãe dele, quem é o pai dele, quem é os ir.mãos delê:
mos odiados pelo traficante da favela, sabe por quê? E a própria, os próprios moradores dê favela.:etão co-
Porque nós estamos realizando um trabalho aqui que bertura a ele como uma pessoa, não vê e/e nem como
está dentro de cada um deles, o que que é? O pensa- bandido. Vê ele como uma pessoa quê é o ídolo como
mento na favela é o seguinte: "Só nós que somos da foi dito. Ele é a pessoa que toma a atitude que 'todér
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r!1undo gostaria de tomar, ou seja, enfrentar o Poder Deputado Noronha, aí o senhor fala de uma vez no fi-
Públiço..Ou seja, transmitir pra sociedade a insatisfa- nal da fala do Deputado Noronha.
~~~ de ~orar lá em cim~ num barraco,_que a porta O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA _
~~o t~an~a,_que a água nao ch~ga, que nao tenha luz, Não, é rapidinho, Sr. Presidente. Olha, inicialmente,
qu.e o.palnao sa~.e escrever, nao sabe ler. Toda essa Sr. Presidente, eu gostaria também de fazer coro aqui
r.evol~a é transmltld~. por essa pes~oa quan,do ela as- junto aos meus colegas parabenizar o cineasta João
sume o poder do trafico. Outra cOisa tambem que eu ' ,
d' r.t h' d' I d t 'f - Salles, porque ele teve coragem de mostrar, atraves

élg~ ?omec.e .e
l
za
d

: ~J~ edm ola
t
, af~scot a o ra ICO nato dessa fita, o que a maioria da sociedade já sabe e es-

mais a sco a o VICia o. ra Ican e assume pos o ., .. '.
de chefia dentro de uma favela praticar:nente não che- cuta, Ja Ima~In,~' mas que,~lnguem. tem coragem de
ira e nem fyma e a gente sabe disso. Não cheira e não mostrar, de Ir la In loc~, verificar, regls~rar e f~ze~ esse
fUlT)a. O que comanda o tráfico de droga no morro, na trab,alho que eu. c~nsldero de gr~nde Importancla ~ra
f~velá, nem cheira e nem fuma. Não usa droga. São socl~dad: b~asllel~a. Ach~ que e um trabalho coraJ.o-
pes~oas.que têm uma facilidade de circular em toda so, VIU Jo~o. Voce, poderia optar por ~m outro estilo
cidade dentro e fora da favela dentro ou fora do mor- de fazer c.1~ema, ne, de mostrar, mas e um documen-
f O, na ~9ciedade, na zona sui, nas praias, em qual- tário. E ~odos_os aõcüment~ri~,-éomo-disse ~uitoDen:
quer lugar. São as pessoas que estão sendo escolhi- o Gabelra, nao tem ator principal, nem coadjuvante. E
das pra ser cabeça de tráfico. Então, eu, vendo o do- uma matéria jornalística, e você foi muito feliz porque
bumentário - até deixei um cartão pedindo uma fita, escolheu um tema atual, superatual, um tema em e~!-

eu me interessei muito -, eu quero parabenizar. Eu dência e muito perigoso e um tema que a cada. dia
~~ero parabenizar o seu trabalho, esse trabalho... que passa cresce, e a CPI do Narcotráfico é a prov~

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Muito obri- disso. Nós estamos encontrando, cada dia que passa,
gado: quanto mais mexemos, mais assuntos surgem envol-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _ vendo o narcotráfico no País. Quando você falou 50-

...,de trazer, de ter a coragem, foi exposto aí. .. A im- b~e o traf~ca~te lá do morro, aq~ela pessoa que est~
prensa de uma maneira geral te expôs, não sei se a[l, ~ue na? e ~ gra~de narcotraflcante.o que faz aq~l-
chegou a comparar ou a intenção era comparar ou lo VIrar mUito dinheiro... O que eu queria era o segurn-
não comparou. Eu sei que associou de alguma mane- te, sabe Sr. Presidente, eu acho que o João, ele está
ira.'E na'cabeça de 'muita gente ficou o seguinte: será mostrando ali para nós aqui da CPI, e eu espero que
qu~: es~e cineasta não era mesmo parceiro do Márcio ele mostre isso para mais gente, o que ele está mos-.
lá ,,'ão se'i'quê? Será que esse cineasta, em momento trando é uma realidade, infelizmente, e que ninguém
nenhum, se envolveu? Então, quero te parabenizar até hoje, a meu ver, ninguém tomou providências, to-
p~la coragem' de assumir essa posição sua em rela- mou nenhuma providência para resolver. Aí você vem
çãô~,,~ociàdade e trazer. Virou um tema de discussão aqui no microfone e fala: "Olha, é uma guerra sem fim,
mU,ito,.bonit6, como o r)osso Gabeira acabou de falar, sem esperança:' Aí o traficante ali, o menor, diz: "Ah,
iJm:t~,rna ~niui.t? ~onit,o ge discussão. E eu tenho a cer- porque não tem saída, eu prefiro matar porque não te-
teza q4.~:d~4ui \tão sair idéias e idéias e idéias que a nho..." Enfim, por quê? Porque ninguém toma provi-
gente riãb!vaTáêábar de um dia pro outro, mas a gente dência nesse País, ninguém. Gostaria, João, que
v~,i te,r uma basepra poder combater toda essa fragili- esse plenário aqui estivesse lotado de autoridades fe-
éI~~e qu~, infelizmente, o Governo Federal, o Gover- derais, de Ministros da Justiça, diretor, Superinten-
no do Estado, o Governo do Município impõem à soci- dente da Polícia Federal, todo o mundo, Presidente
edàde brasileira de ,uma maneira em geral. Eu não te- da República, para ver esse filme, como eu vi. Não
nho p~rgunta: Quero te parabenizar e dizer que vá em adianta só você ter a coragem de fazer o seu cinegra-
frente; porque são de pessoas como você que a gente fista ter a coragem de ir lá registrar, o seu i1uminador,
está precisando. nós, aqui, assistindo. E daí? Vai acontecer o que com

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) a questão social do nosso País, com dois milhões,
- Obrigado. que eu vi no filme, de favelados? É uma questão soci-

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Eu posso ai que eu quero que alguém me dê a resposta. E eu
falar àlguma coisa rapidamente? quero que esse alguém não seja você, viu João, mas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) sim as autoridad-es federais do nosso pãís;'a quemeu-
-, ,R~pidamente, o Deputado Germano, porque nós deposito aqui a culpa e cobro a responsabilidade. Só
~$tamQs transgredindo lá. O Presidente lá.... Eu sei, o isso, Sr. Presidente.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputado Ferro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Presidente, ao final do... eu queria parabenizar... Eu ti
nha visto esse documentário antes, queria parabeni
zar e queria, inclusive, deixar aqui uma preocupação.
O documentário mostra um lado da cidade, mas tem
um outro lado da cidade que tá... Quer dizer, a favela
tá entrando na cidade. O jovem de classe média, que
hoje inclusive faz contatos e que já começa a constru
ir toda uma relação com esse lado romântico da mar
ginalidade, ele tá... ele é um fato, não é? A coisa de
que a elite brasileira imagina que aquilo está segrega
do e restrito à condição social da favela não é verda
de. É mais... A questão é mais complexa. É mais com
plexa porque há, exatamente, uns segmentos que
têm a presença do Estado em sua casa, próximo, as
sistidos, e que estão hoje enveredando também por
isso. Então, a situação é mais complexa. Mas parabe
nizar porque esse documentário tem o papel de abrir
esse debate, e eu acho que a gente tem que fazer
uma... Vou fazer aqui uma sugestão, eu não sei se
você chegou a pensar nisso. É muita pretensão de mi
nha parte, mas o outro lado dessa rama que você di
vulgou, que você documentou, é aquela... Se não me
engano, no documentário tem uma hora que ele man
da, que ele fala das janelas da Zona Sul que estão
acesas, né? É de uma entrevista que ele fala: cada
vez mais janelas acesas na Zona Sul. Aquela imagem
ali é muito significativa. E essas janelas da Zona Sul
mereceriam um documentário, né? E aí nós vamos
entrar no outro lado da sociedade pra mostrar que
esse é um entranhado, não existe um estado paralelo
da droga no Brasil e no mundo. Eu acho que existe um
estado dentro do Estado e toda uma cobertura de di
versas instâncias, organizações, instituições, perso
nalidades políticas e jurídicas que terminam contribu
indo pra esse quadro de crescimento da droga. E nós
não podemos tratar isso como uma questão de morro,
de favela. Eu acho que é uma visão menor e irrespon
sável se a gente tratar assim, porque droga é uma
questão internacional, questão que envolve geopolíti
ca, que envolve outros segmentos, confronto de na
ções e questões culturais, que nós não podemos dei
xar de levar em conta que fazem parte dessa realida
de aí. Eu gostaria de ver, se possível, um dia que a
gente também pudesse documentar o outro lado da
cidade e o seu envolvimento com a droga: quem ga-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) aqui muita gente não sabe e nunca foi divulgado isso
- Sim, Deputado Nilton Baiano? pela imprensa. Então, era esta a observação que eu

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Sr. Pre- queria fazer dentro do seu comentário. Muito obriga-
sidente, eu queria rapidamente usar a palavra, dar os do.
parabéns ao cineasta, já foram de todos. Eu queria
me incorporar, mas eu tenho uma observação e tal
vez diferente da maioria dos companheiros que aqui
falaram. Primeiro, na fala do Germano, quando ele diz
que todo policial que é assassinato é por envolvimen
to com traficante, isso não é verdade. É claro que tem
muitos policiais realmente que são assassinados em
função de negócio que eles têm com traficantes ou
com bandidos ou com o crime organizado, mas isso
não é a maioria. Depois, eu entendo também, e uma
preocupação que eu tenho, cineasta, e você me des
culpe, os companheiros que falaram, como o Gabei
ra, que é um cientista também, é a questão de a gen
te, de repente, transformar um bandido em herói, e,
no meu modo de entender, com isso, pode estimular a
jovens, como foi falado ali, como você falou, que aí o
jovem diz que quem usa arma tem a namorada bonita
e quem não usa não tem. Quer dizer, então, eu tenho
uma preocupação, de repente, é claro que esse docu
mentário ele é importante, importante no sentido de a
gente trabalhar para mudar a sociedade, porque, va
mos dizer, a repressão é importante. Me desculpe
meu querido ilustre Gabeira, mas eu acho que tem
que existir a repressão, sim, tem que existir, claro, não
a repressão como é feita atualmente pela polícia, que
sobe no morro e tal já é atirando, já é batendo, já é
agredido, como nós vimos aí muitas vezes em televi
são, como aconteceu lá aquela barbaridade que foi
feita em São Paulo. Agora, a repressão... condenar a
repressão: "Não, tem que ter, sim." E quando eu digo a
repressão, simplesmente até o cidadão, ele fardado
na rua, em um ponto em pé, até às vezes desarmado,
ele inibe um criminoso. Então, eu tenho uma preocu
pação, viu, meu querido cineasta, é de, de repente, a
gente transformar, criar, incentivar o jovem a bandido,
porque, eu, que sou bandido, estou aparecendo em
televisão, etc., como aconteceu com aquele bandido
de Goiás, que seqüestrou, na Bahia, me parece que é
Pajero é o nome, que a revista Veja me parece que
destinou a ele quatro ou cinco páginas. É claro que
isso é uma reportagem jornalística, mas, ora, eu acho
que enquanto cientistas têm que... não têm essa
oportunidade... Em São Paulo, por exemplo, tem um
cientista que ele tá descobrindo a... o remédio para o
câncer, que esse medicamento atinge apenas as cé
lulas cancerígenas e não cria, como atualmente a
gente sabe que cria... a medicação cria uma intoxica
ção geral no organismo. Normalmente garanto que
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nha dinheiro com a droga, quem seduz com a droga e destruição anunciada. As pessoas diziam: "Se conti-
quem faz o grande comércio com a droga, que segu- nuarem a plantar café dessa maneira, se continuarem
ramente são empresários, são grandes grupos. a seguir desse jeito, o que se vai deixar pros seus fi·
Como nós sabemos aqui, nós temos... Quem movi- lhos, pros filhos dessas gerações que plantam o café
menta 50 milhões de reais por mês, como nós tive- dessa maneira, é um deserto". E o que de fato se tem
mos informação aqui, tem que ter cobertura da estru- hoje é um deserto. Eu tava falando pro Deputado Aloi-
tura do sistema financeiro pra fazer isso, e esse aí zio Mercadante que em Barra do Piraí 95% da popu-
não é o atingido geralmente, nem nos documentários lação do Município mora na cidade, no perímetro ur-
nem na realidade da Justiça, e que é preciso ser feita. bano, porque no campo você não consegue plantar
Essa demagogia da gente tratar a droga e essa crimi- mais sequer um pé de couve. Então, eu acho que de
nalização que a gente tá fazendo é que tá me levando fato é preciso fazer um documentário sobre a elite
a criar uma consciência, ao final dos trabalhos da brasileira. Eu acho que esse documentário, por en-
CPI, que eu sou profundamente pessimista com o quanto, ele é impossível, porque nós temos tudo, me-
quadro que nós temos. Quando vejo aquela fala da- nos elite, o que a gente tem, com evidentemente hon-
quele capitão, eu estou sentindo aqui, essa guerra rosas exceções - eu sou contra generalizações...
para mim está perdida. Com esse Estado, com essa Mas o que eu acho é que a gente tem é oligarquia, a
instituição, essas organizações, tá perdida. Ou se faz gente não tem elite. Eu acho que existe uma diferen-
um debate para enfrentar a sociedade como todo, ou ça muito grande. Eu acho que o que nos falta na ver-
senão não tem religião que contenha isso, não tem dade é uma elite. O que nos falta são pessoas que de
aparelho de repressão que contenha isso, porque a fato comandam o País com uma visão de longo prazo,
questão tá tomando uma dimensão, no meu entendi- com uma visão... com uma adesão ao futuro do País, e
mento, extremamente volumosa. E aí, em alguns as- não uma adesão aos seus próprios proventos e não
pectos, eu acho que é preciso fazer uma reflexão mui- uma adesão àquilo que podem amealhar em três, qua-
to mais séria sobre o papel do Estado e que Estado tro anos, pra depois poder gastar em Miami ou na Ois·
vai ser o que vai conviver ou "combater" - entre aspas neylândia. Então, eu acho que esse seria um docu-
- a droga, ou mantê-Ia em que nível de existência. mentário importante e eu acho que de certa maneira
Afinal, que a droga faz parte da história da humanida- ele tá contido aqui nesse programa, certamente tá con-
de, né? E nós não podemos esquecer isso também. tido no meu documentário que vai ao ar em junho so-

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES _ Eu concor- bre o Vale do Paraíba, porque al.i.foi.uma d~struição
do com o senhor e eu acho que existe de fato uma re- clar~m.ente executada com conSClenCla. SabJ~-se qu~
Jação de troca entre a favela e o asfalto, mas a favela aquilo la se tor~ar um deserto e, no entant,o, fOI-s~ a?l-
não passa de um entreposto pro asfalto, entreposto ante, porque e como grande part~ da elite. ~rasllelra
de empregadas domésticas, entreposto de motoris- p~ocede. ~gora, eu a~ho ~ue eXiste um .clnl~mo ,de
tas de ônibus, entreposto de trocadores, entreposto cl:na a balx~. Eu t~mbem nao acho que seja so a el~te,
de fornecedores de droga. Essa é a relação que o as- nao, ou a oligarqUia, pra u~ar ~ termo ~ue eu prefiro.
falto mantém com a favela. Eu propus um outro tipo de E~ acho que as ca~adas Inf~n?res hOJe em dia tam-
relação, mais generosa, mais ampla, e eu acho que a bem pr~c~dem com Imen~o CIniSmO, e eu acho que a
partir, enfim, de uma ação mais global, em que as g:nte ta diante de um Pais do qual a gente realmente
pessoas realmente vejam a favela de uma outra ma- nao te~ por 9ue se or~ulhar. Eu sou... Eu que adoro
neira talvez a cidade melhore um pouco. Agora eu este Pais e nao ~e.nsana em m,?rar em out;o lugar, sou
conc~rdo com o senhor com o Deputado. Eu ~cho extrem~mente cetlco:m r~'açaoao que ta ~contecen-

, . . ' , , do aqUi, porque eu nao veJo, na verdade, virtude nem
que o sUjeito oculto desse documentano, por exem- . b . , t . t d' . , t . t d', . , . em cima nem em aIXO, e e rrs e Izer ISSO, e rrs e 1-
pio, e uma certa elrte, sem duvIda nenhuma. Eu estou 'd P , t t t . f r t'
fazendo agora um documentário sobre a devastação zer ISSO o a~s que :,U go~ o ~n o, ~as .In e Izm:n e e
ambiental no vale do Paraíba, que é a maior tragédia c~mo eu o veJo. E na~ sei se ISSO e ~ fim o_u nao, eu
ambiental deste País .:.. fica entre Rio e São Paulo. nao conheço o procedimento dessas Intençoes...
Quem tá na Via Dutra olha pra esquerda e olha pra a O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA -
direita e vê um deserto e não se horroriza e não sabe João?
que no início do século XIX aquilo era tido como a O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - ... mas eu
mais bela paisagem no País, descrito por Saint-lIer só queria acrescentar uma coisa: eu estou surpreso
assim, era a Mata Atlântica primária, e no entanto isso com o meu depoimento hoje aqui porque eu fui trata-
foi destruído. Foi destruído e foi uma crônica de uma do com extrema generosidade por todos vocês, e eu
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imaginava ter que responder perguntas duras e eu mesmo resolvido o problema, as coisas também são
estava preparado para respondê-Ias e eu acho legíti- complicadas.
mo que elas venham, quer dizer, eu acho que o meu O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - Só
gesto é um gesto ambíguo, é um gesto incômodo, gostaria... Sr. Presidente, só uma observação.
quer dizer, eu acho que no Brasil, dada a injustiça O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
deste País, em determinados momentos as escolhas - Deputado Noronha, ele está com a palavra ainda e
que você faz são escolhas realmente muito complica- o senhor fez uma pergunta. Deixa ele encerrar.
das, moralmente complicadas. Você tá diante de situ- O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Não eu en-
ações em que o que você t~m é ~in::a, voc~ não te~m cerrei, eu encerrei. Eu fico feliz de ter vindo ~qui. Eu
nemAbrancoA ne_m preto. E ai vo~e n~o tem Instru~ao acho que seria uma boa oportunidade pra eu esclare-
~e.voo, voce nao t~m nenhum IIvrozmho que te dl~~: cer o meu gesto. Acho que fiz isso e contei com a
Dla~te de um tr~flcan.te q~e qu~r abandona~ o trafl- compreensão de todos os Deputados e gostaria de

co: aJ~de-o o~Ana~ o aJude, voce tem que agir con; ~ agradecer o tempo que vocês, enfim, despenderam
propna consclencla.: E eu acho absolut~mente leglt~- pra me ouvir. Obrigado.
mo que pess?~s nao co~co~~em com ISSO: Q~~r dl- O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA _ Sr.
zer, ac~o legitimo. Eu ,fu~ crrtlcado por... fUI crrtlcado Presidente queria só pedir pro João João Sales.
por mUita gente de ma-fe. Mas eu acho que grande' ,
parte das críticas foram feitas por pessoas que agi- , O SR. PRESIDENTE (Dep~tado.Magno Malta)
ram de boa-fé e que não concordam com o meu ges- - Nos temos o Deputado Eber Silva ainda, que aca-
to. Eu aceito, acato essas críticas e gostaria inclusive bou de chegar. ,
de tê-Ias respondido aqui. Evidentemente, tô muito O SR. D~P~TADO RICARDO NORONHA - So
grato aos senhores porter sido de!';sa maneira tão ge- uma observaçaozmha.
nerosa, mas quero deixar claro que, de forma nenhu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ma, eu me sinto ofendido por aqueles que não con- - E nós precisamos votar.
cordaram com o meu gesto porque eu sei que, sim, é O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - Só
um gesto delicado que foi incômodo inclusive pra uma observaçãozinha. Só pra dizer a ele perder a es-
mim. De consciência tranqüila eu digo: faria a mesma perança não. O País quem faz somos nós. Nós esta-
coisa. Diante de uma circunstância igual, eu faria a J110s aqui ocupando o nosso espaço pra trabalhar.
mesma coisa. Agora não é uma decisão que se toma Perca a esperança não. Continue, tá certo? Porque
com facilidade, porque, de fato, é um gesto moral- hoje você está numa posição que você pode colabo-
mente ambíguo. Então eu queria deixar claro isso: se rar, como nós estamos aqui na nossa. Vamos fazer o
tem alguém aqui nessa sala que não concorda com o nosso País... País daqui a uns dez anos, vinte anos.
que eu fiz, eu respeito a opinião de vocês e acho que Vamos começar a fazê-lo agora, tá certo? Perca a es-
vocês têm toda a razão pra discordar do meu gesto. O perança não.
que não quer dizer que eu não ache que ele seja mo- O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Obrigado.
ralmente justificado. Eu acho que, se eu morasse na O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Suécia, não teria esse dilema. Lá, provavelmente, é - Deputado Eber Silva.
muito fácil dormir à noite sabendo o que é o certo e o O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presiden-
que é o errado; No Brasil, é bem ~ais difícil. São as te, eu quero pedir desculpa a V. Exª por não ter partici-
mazelas do Pais em que a gente Vive, no qual a gente pado da reunião...
mora: M.as eu acato qual'!uer crítica, a~ mais duras. O SR. PRESIDENTE - Está desculpado.
Imaginei qU,e fosse rece?e-Ias e tentarra, na melhor O SR. DEPUTADO EBE,R SILVA _ .,. porque tô
forma posslvel, responde-Ias. Eu quero agradecer... h d d R' J ~
E _. , f f c egan o o 10 agora, e ao oao, uma vez que a au-

u nao sei se esse e o Im, mas en Im... , toria do requerimento é minha, e eu quero ser hones-
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - E to com o João também.

o fim. _ , O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Claro.
O SR. JOAO MOREIRA SALLES - E o fim. O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Como o
O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - Sr. João, pelo que já ouvi, assim que desci lá no aeropor-

Presidente... to e agora no corredor, foi muito transparente e inteli-
(Não identificado) - Não, pela ordem, Sr. Presi- gente nas suas colocações... Mas eu fiz o requeri-

dente. Queria defender a Suécia um pouco, porque lá mento porque também a questão da recuperação do
as coisas são complicadas também (ininteligível) mas viciado em drogas ou do traficante de drogas é minha



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34771

também como de muita gente no País, no anonimato. tória inteira, e ele ouviu com muita serenidade. Pas-
No seu caso não. Você é um documentarista. Todos saram-se dois ou três meses desse primeiro encontro
nós o conhecemos e o respeitamos. Mas eu creio que e eu recebo um telefonema do jornal O Globo, que
da forma como aconteceu, foi uma exaltação pro Mar- me disse que a redação de cidade, editoria de cidade
cinho. Da forma, não a sua intenção. Mas como a coi- do jornal O Globo, tinha informações vindas da Polí-
sa aconteceu, a exaltação foi pro Marcinho, enquanto cia, de que eu estaria financiando o traficante Márcio
ainda um traficante, não é? Porque a população rece- VP. Se a notícia sai dessa maneira, seria impossível
beu de uma forma um tanto quanto talvez diferente da eu explicar minha posição de forma transparente
su~ intenção. E.u .~e~ faria questão de ouvi-lo mais, como eu tô fazendo aqui. Quer dizer, sai no Jornal
mUito menos eXigiria ISSO, mas, se pelo menos em um Nacional, sai onde for: "João Moreira Salles financia
minuto voc~ fiz:sse algu~acolocação ne~se senti~o, traficante Márcio VP", não há mais circunstância pra
com a permlssao do Presidente, eu gostana de ouvir. eu poder explicar o meu gesto. Quer dizer, então eu

O SR. PRESIDENTE (Deputado-Magno Malta)- -- fui aconselhado por amigos;- p'oramigos jornalistas,
- Com certeza. por pessoas em quem eu confio, a me adiantar. Quer

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - A sua per- dizer, antes que a notícia saísse na versão da polícia
gunta, desculpa, Deputado, deixa eu ver se eu enten- _ e talvez seja a versão que a polícia ainda acredite,
di: o senhor acha que o meu gesto foi um gesto que não sei, eu sou objeto de uma, de uma investigação
glorificou a figura do Márcio. da polícia _, eu achei prudente ir para o jornal e repetir

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - O seu gesto, no jornal a história que eu já havia contado para o Se-
não. Eu disse que o seu gesto de recuperar é um gesto cretário de Segurança, sem jamais supor que essa
de muita gente que o faz no anonimato, inclusive eu, história pudesse tomar a proporção que tomou. Em
que trabalho com essa questão há quinze anos. Agora, parte, ela se tornou tão grande porque criou-se uma
como a coisa aconteceu, pelo fato de o senhor ser um rivalidade entre os órgãos de imprensa. Então, como
documentarista e a mídia tomar conta de uma forma um deu e o outro não deu, o outro resolveu fazer uma
muito direta da questão, o exaltado no processo todo fi- coisa maior ainda do que o primeiro, aí a televisão en-
cou sendo o Marcinho, ainda como um traficante. Eu trou no meio. E todo o processo de "glamourização",
espero que amanhã não seja, acho que você vai aju- digamos assim, do Márcio, não é de minha responsa-
dá-lo, se puder vou contribuir com ele, para recupera- bilidade. Até porque todo o meu esforço em relação
ção dele ou qualquer outro, mas aconteceu de uma tal ao Márcio foi o de tirá-lo do crime. Por conseguinte,
maneira que o traficante foi exaltado, e aí a sociedade eu jamais poderia glorificar ou exaltar a figura do Már-
ficou chocada e eu fiquei muito chocado a ponto de cio traficante, se o meu esforço ao longo de três anos
querer ouvi-lo e ser então o autor do requerimento. era de uma catequese querendo que ele abandonas-

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Eu concor- se o crime. Por conseguinte, não acho o crime gla-
do com a sua observação. O que eu posso dizer em mouroso, muito pelo contrário. Então, eu acho que o
minha defesa é que eu não controlo a imprensa e eu que aconteceu, o Márcio ficar no Fantástico durante
não controlo o tamanho que isso... na verdade, a pro- um bloco inteiro, o Márcio ficar no Jornal Nacional du-
porção que isso tomou na imprensa. O fato de eu ter rante um bloco inteiro, o Márcio tornar a ser entrevis-
dado a entrevista, existem circunstâncias muito com- tado pela televisão, isso independe de mim. Eu acho
plexas por traz da minha decisão. A principal delas é que foi um fato lamentável. Eu acho que não deveria
de que a polícia havia iniciado uma investigação, à ter acontecido. E a minha ajuda ao Márcio sempre foi,
qual evidentemente eu não me oponho. Se eu tenho como a sua, anônima. A circunstância em que isso se
uma relação com o Márcio cabe à polícia me investi- torna público, é uma circunstância que me escapou
gar, mas a polícia havia instalado na minha empresa, inteiramente. Agora, o senhor não tava aqui, essa
ou pelo menos assim eu acredito, escuta eletrônica. E pergunta já me foi feita pelo Deputado Biscaia, e a mi-
eu de fato conversava com o Márcio, porque ele me nha melhor defesa é o documentário que eu fiz, onde,
mandava capítulos do livro dele. E todas as conversas na verdade, o que se vê ali é uma total desmistifica-
eram em torno desses capítulos. Eu dizia tá bom, tá ção do bandido herói. O que se faz ali é, na verdade,
ruim, muda isso, muda aquilo e tal, afinal de contas uma radiografia do bandido como um sujeito sem a
era uma relação que se baseava na redação de um Ii- menor importância, sem a menor grandeza, um sujei-
vro. Quando eu tive, eu obtive essa informação que to cínico, muitas vezes, porque propõe um discurso
me veio de fonte anônima, eu fui diretamente pro Se- social que, na verdade, não exerce na prática, enfim.
cretário de Segurança do meu Estado e contei a his- Então, o que eu tenho a dizer sobre o tráfico, eu disse



,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Requeiro, nos termos regimentais, seja ouvido na
qualidade de convidado, o Delegado da cidade de Oli
veira de Maricá...Estado do Rió de Janeiro, sob o epi
sódio de Wilson Carlos Vairez e Isidoro Zurila - Depu
tada Laura Carneiro. Em discussão. Em votação. Fa
voráveis, como estão. Aprovado. Quero agradecer ao
Sr. João ter atendido a essa Comissão, agradecer a
sua participação. Muito obrigado. Está encerrada a
sessão, Deputado Gabeira.
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no meu documentário, e o que está no meu documen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
tário é atotal desvalorização, digamos assim, simbóli- - Tendo em vista a distribuição antecipada das cópias
ca da figura do traficante. O que aconteceu a seguir a das Atas 74 a 78, das reuniões, consulto o Plenário
gente deve cobrar da imprensa e não de mim. Agora da necessidade de leitura.
o senhor deve imaginar que é legítimo que eu me de- O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _
fenda, é legítimo que eu me adiante pra que uma ver- Seria interessante, declarar encerrado o depoimento.;.
são equ~vo~ada, ~ma versão que. me d~sonra, na v~r- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
dade, nao viesse c: tona d~ maneira com~ acabou VI~- _ Já vou fazer, porque eu quero o senhor mais um
do por outro~ órgaos de Imp~ensa. O Dia ,me co~nu pouco aqui, pra fazer companhia.
dessa manel~a 7t~ .. e .tal, e e compree~slvel .en,fl~. O SR. DEPUTADO EBER SILVA _ Pro anho a
Mas eu tomei a iniCiativa de contar a minha hlstona, d' d I 't P
h· tó . .. d' E h' Ispensa a el ura.IS na essa que eu J~rn.ªI$. .escon I, u C eguel a pu- --
blicar uma carta no jornal O Globo, ainda em dezem- . O SR. PRE~IDENTE (Deputado Magno Malta)
bro isso... nada disso havia acontecido ainda _, di- - Dispensada a leitura, declaro aprovada a ata.
zendo que eu acreditava na recuperação de pessoas O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presiden-
ligadas ao crime, e que eu pessoalmente tava dando te, eu queria...
uma bolsa pra alguém que tinha sido líder de um mor- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ro no Rio de Janeiro, e que tinha manifestado desejo - Há um segundo requerimento. no requerimento do
de deixar o... de abandonar as armas, e que eu tava Deputado Robson Tuma que foi votado, e é um se-
dando uma bolsa pra essa pessoa escrever um livro gundo requerimento que trata... Oi?
de livre e espontânea vontade, por livre e espontânea (Intervenção inaudível.)
vontade. Publiquei iss~ no O Globo, nã~ houve ~star- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
dalhaço nenhum. Po.r ISSO sup~s q~e n~o havena es- _ Esse é do requerimento que nós votamos anterior-
tardalhado e~ ~egUlda, mas fiquei mUito assustado mente com o teor reservado pra Comissão. É o reque-
quando~as notlcl~s co~eçaram a vazar de forma erra- rimento da auditoria especial, que o Banco Central
da. Entao me adianteI. E con~or~~ com o senhor: eu fará a partir desta semana a pedido da CP!. Em dis-
acho que o tamanh~ dessa hlstona... Ape~ar do de- cussão. (Pausa.) Em votação. Os favoráveis continu-
bate ser bom, quer dizer, eu acho que propoe um de- em como estão Aprovado.
bate bom, que é um ~ebate da s?lidariedade, que é O SR DE~UTADO EBER SILVA _ P I d
um debate da generosidade, que e um debate de uma . . e a or em,
tentativa de estabelecer uma relação menos arrogan- Sr. Presidente.
te com o outro, tentar entender a diferença, tentar en- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
tender as razões das pessoas, enfim, sem concordar - Questão de ordem, Deputado Eber?
mas tentar entender. Eu acho que esse é um bom de- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Eu encami-
bate. Eu jamais pretendi estar nele, até porque sou nhei à Secretaria da CPI, em função de não estarmos
uma pessoa muito privada, não sou uma pessoa pú- tendo reuniões, o requerimento pra ouvirmos o juiz da
blica. Mas uma vez que eu estou nele, eu acho impor- cidade de Macaé, Dr. Ludovico, e eu queria só a infor-
tante que essas coisas sejam debatidas. Eu acho que mação de saber se ele foi trazido e aprovado.
a minha cidade precisa ser um pouco mais generosa O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
e precisa estabelecer pontes, e essas pontes não - Foi aprovado, Deputado Eber.
existem. Agora, eu acho que a "glamourização" do O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Muito obriga-
bandido é um grande equívoco do qual eu não con- do.
cordo e jamais coadunei. Então, espero ter respondi-
do a sua pergunta de forma clara.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Muito obriga
do. Estou plenamente satisfeito e eu concordo plena-

- --mente que a questão fugiu ao controle, não é, porque
a mídia tomou conta, e quero estar solidário em ver
muito em breve o Marcinho, com o rumo definido e po
sitivamente.

O SR. JOÃO MOREIRA SALLES - Muito obri
gado. Eu também torço por isso.



Ata da 84!! Reunião, realizada em 22 de mar
ço de 2000

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois
mil, às dezesseis horas e trinta e três minutos no ple
nário treze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, re
uniu-se ordinariamente, sob a presidência do Deputa
do Magno Malta, a Comissão Parlamentar de Inquéri
to destinada a investigar o avanço e a impunidade do
narcotráfico. Compareceram os Deputados Antônio
Carlos Biscaia, Cabo Júlio, Celso Russomanno, Eber
Silva, Elcione Barbalho, Fernando Ferro, Laura Car
neiro, Magno Malta, Moroni Torgan, Nilton Baiano,
Paulo Baltazar, Pompeo de Mattos, Reginaldo Ger
mano, Ricardo Noronha, Robson Tuma, Sebastião
Madeira, Waldemir Moka e Wanderley Martins, titula
res; Celcita Pinheiro e Padre Roque, suplentes. Não
compareceu o Deputado Uno Rossi. ORDEM DO DIA
- Tomada de depoimento das testemunhas Osmar
Anastácio e Antenor José Pedreira. O Sr. Presidente
declarou abertos os trabalhos e transformou a reu
nião pública em reservada. Inicialmente usaram da
palavra os Deputados Laura Carneiro e Wanderley
Martins para falar sobre assunto referente ao Caso
Fernandinho Beira-mar. Foram colocados em votação
e aprovados os seguintes requerimentos: 1) Do De
putado Wanderley Martins, requerendo a quebra de
sigilo telefônico e solicitando as contas reversas das
linhas telefônicas (054) 971-5890 e (067) 976-2032;
2) Do mesmo autor, colocando à disposição da Co
missão o sigilo telefônico das suas linhas (021)
9982-4617 e (061) 9968-7638; 3) Da Deputada Elcio
ne Barbalho, solicitando o encaminhamento às autori
dades competentes de pedido de condução coercitiva
à CPI do Sr. Wílson Moreira Torres, que, convocado
por duas vezes a prestar depoimento, não compare
ceu; 4) Dos Deputados Laura Carneiro e Moroni Tor
gan, requerendo busca e apreensão nas instalações
da Distribuidora K-Gelo Ltda., de propriedade de Ja
queline Alcântara de Moraes e Edite Alcântara de Mo
raes, local suspeito de lavagem de dinheiro de Luiz
Fernando da Costa; 5) Do Deputado Wanderley Mar
tins, requerendo quebra de sigilo telefônico da linha
(021) 9987-0577, de propriedade do Sr. Luiz Benício
Ramos Privat, de janeiro de 1999 em diante; 6) Dos
Deputados Laura Carneiro e Moroni Torgan, reque
rendo a convocação do Sr. Lydio da Hora Santos, ad
vogado, na condição de testemunha. A seguir, usou
da palavra para falar também sobre o Caso Femandi
nho Beira-Mar o Deputado Antônio Carlos Biscaia,
com intervenções dos Deputados Moroni Torgan e
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Ata da 83l! Reunião, realizada em 22 de mar- vrei a presente ata, que, lida e aprovada, será assina-
ço de 2000 da pelo Sr. Presidente.

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois
mil, às doze horas e cinqüenta minutos, na Sala do
Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito,
151-B, reuniu-se, extraordinariamente, em caráter re
servado, sob a presidência do Deputado Magno Mal
ta, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.
Compareceram os Deputados Celso Russomanno,
Eber Silva, Elcione Barbalho, Laura Carneiro, Magno
Malta, Moroni Torgan, Paulo Baltazar, Pompeo de
Mattos, Reginaldo Germano, Robson Tuma e Wan
derley Martins, titulares. Não compareceram os De
putados Antônio Carlos Biscaia, Cabo Júlio, Fernan
do Ferro, Uno Rossi, Nilton Baiano, Ricardo Noronha,
Sebastião Madeira e Waldemir Moka. ORDEM DO
DIA - Assuntos Internos. O Sr. Presidente declarou
abertos os trabalhos, e transformou a reunião em re
servada. O Deputado Moroni Torgan, Relator da Co
missão, requereu a convocação do Sr. João Morei
para ser ouvido pela CPI, o que foi aprovado. O Depu
tado Wanderley Martins requereu o deslocamento da
CPI até o Rio de Janeiro, com quorum, tendo em vis
ta a gravidade dos acontecimentos no Estado, para
que possa realizar um trabalho eficiente, dando uma
resposta à sociedade. Falou sobre o assunto o Rela
tor da Comissão, Deputado Moroni Torgan, que pro
pôs também diligências da CPI, após a ida ao Rio de
Janeiro, ao Polígono da Maconha, em Pernambuco; a
São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Alagoas, com as
respectivas datas. Foram aprovados o requerimento
do Deputado Wanderley Martins e a proposta do Re
lator. Usou ainda da palavra o Deputado Pompeo de
Mattos, que falou sobre a oitiva do Sr. Irineu Domin
gos Soligo e do ex-Secretário de Segurança Pública
do Paraná, Cândido Martins de Oliveira. O Deputado
Éber Silva sugeriu que o Meritíssimo Juiz de Macaé,
Doutor Ludovico Couto Colacino, fosse ouvido no Rio
de Janeiro. O Deputado Celso Russomanno teceu co
mentários a respeito da oitiva do Sr. Odarício Quirino
Ribeiro Neto. A Deputada Elcione Barbalho propôs
que a CPI solicitasse ao Secretário Nacional Antidro
gas, Walter Maierovitch, ou ao Ministério Público,
uma relação de 392 nomes de presos envolvidos com
a questão do narcotráfico. O Relator da Comissão
manifestou-se favoravelmente a que o pedido fosse
encaminhado ao Dr. Walter Maierovitch. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião
às doze horas e seis minutos. E, para constar, eu, Re
gina Maria Veiga Brandão, Secretária da reunião, la-



34774 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Laura Carneiro. O Sr. Presidente transformou a reu- compromisso na forma da lei e foi inquirido pelos De-
nião em pública. Foi aprovado também um requeri- putados Moroni Torgan, Padre Roque, Elcione Barba-
menta dos Deputados Laura Carneiro e Moroni Tor- lho e Robson Tuma. Nada mais havendo a tratar, a
gan, convocando para serem ouvidos, na condição Sra. Presidente encerrou a reunião às vinte e duas
de testemunhas, os Senhores Alexandre Campos Fa- horas e dezessete minutos. E, para constar, eu, Car-
ria, Carlos Coelho Macedo, Antônio Carlos Cypriano mem Guimarães Amaral, Secretária, lavrei a presente
Mello, Sérgio Roberto Gaponowics, Luiz Benício Ra- ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Pre-
mas Privat, José Luiz Magalhães, Ricardo Wilker, Ra- sidente.
fik Louzada, Marcos Reimão, Fernando César Barbo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
se e Mário Azevedo. O Sr. Presidente fez a designa- - Declaro, em nome de Deus, abertos os trabalhos da
ção dos deputados que participarão das diligências CPI do Narcotráfico e transformo essa sessão pública
ao Rio de Janeiro nos dias 29, 30 e 31 de março. Foi em sessão reservada. Por um momento, vou pedir às
concedida a palavra ao Deputado Wanderley Martins, pessoas que se retirem rapidamente. Depois nós vol-
que teceu considerações a respeito de um telefone- taremos numa audiência pública.
ma'recebido do Jornal O Dia, fazendo questionamen- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
tos acerca de um ex-assessor que prestou serviço em Presidente.
seu gabi~ete, Luiz Benício ~amos Privat, hoje Agente O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
~~ p?!rcl~ Feq.era,1. A ~egUlr, o Deputado Wanderley _ Deputado Moroni.
~ast!ns al1urclou o seu afastamento dos trabalhos da
C;:omissão. O Deputado Eber Silva solicitou fosse .O SR. DEP~TADO M~RONI TORGAN - Sr.
consignado em ata que as palavras do Deputado Pres~dente, gostaria d~ exph~ar que f~remos uma
Wanderley Martins emanam tão-somente do seu ges- sess~o reservada de qUI~ze. minutos, m~ls ou menos,
to de grandeza. Segundo o deputado, a Subcomissão dep~ls tornaremos ela publica e, poste:lormente, Sr.
para investigar os casos levantados pela imprensa PreSidente, talvez, façamo~ outra sessao reservada.
sobre o Deputado Wanderley Martins não pôde cons- P~rece que tem .um requerimento do Deputado Eber
tatar, em nenhum deles, resquício de veracidade. O Silva nesse sentido.
Sr. Presidente afirmou, também, que a atitude do De- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
putado Wanderley Martins é um gesto nobre que pre- - Perfeitamente.
serva o parlamentar e a CPI. Em seguida, informou O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá?
aos membros da Comissão que as duas testemunhas Então, é só quero explicar à imprensa que nós fare-
serão ouvidas reservadamente numa sala próxima ao mos uma pequena sessão reservada e, posterior-
plenário da Câmara. A reunião foi suspensa a fim de mente, teremos uma sessão imediatamente à sessão
que os deputados se dirigissem ao plenário para vo- pública.
tar. Às vinte horas, o Sr. Presidente reabriu os traba- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
lhos em reunião reservada, na sala da Liderança do ordem, Sr. Presidente.
PT~, e concedeu a palavra ao Sr. ~ntenor José Pe- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
d~elra,. ~ue p~estou o seu compromisso .na forma da - Questão de ordem, Deputada Laura.
lei e fOI In~ulrldo pelos Deput~dos Morom Torgan, L~- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Eu...
ura Carneiro, Celso Russomanno, Padre Roque, Elcl- _.. .

B b Ih F d F P d M tt
Eu nao sei se eu... Nos apresentamos alguns requerl-

one ar a o, eman o erro e ompeo e a os. " .
A S P 'd t D t d EI' B b Ih I' . mentos, Deputado Morom e eu, pra oitiva de...ra. resl en e, epu a a clone ar a o, so ICI-

tou a presença da próxima testemunha, Osmar Anas- O. S~. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
tácio. Houve uma solicitação do Dr. Cláudio Poltronie- - Na publica faremos.
ri Morais, advogado, OAB/SP nº 75.441, para estar A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
presente ao depoimento da referida testemunha e po- gostaria que esse depoimento... Esses requerimen-
der dar-lhe assistência em razão de ser responsável tos foram votados na pública. Apenas um requerimen-
judicialmente pelo Sr. Osmar Anastácio. O Relator da to, que é um pedido de busca e apreensão, seja feito
Comissão usou da palavra para informar ao advoga- em votação reservada.
do que, regimentalmente, somente deputados e fun- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
cionários da Casa podem estar presentes a uma reu- - Votaremos reservado. Vou pedir pro pessoal que se
nião reservada, o que foi referendado pela Sra. Presi- retire rapidamente. Obrigado, pessoal da imprensa.
dente. A seguir, o Sr. Osmar Anastácio prestou o seu Até logo! (Pausa.) Vamos começar. (Pausa.) Pedir o



é...
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - Não, isso tá certo, Moroni, mas não é bem
isso. Se alguém... se alguém se aproximar de mim e
disser que quer obter informações, não sei o quê, eu
não vou aceitar, a menos que o cara traga a prova.
Tudo bem. Você vê que, com relação ao próprio Minis
tério Público, eu sempre... eu tenho um relacionamen
to mais estreito com todo mundo, eu nunca fui procu
rá-los. Eles vieram aqui ontem trazer aquele material,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu acho que é o caminho mais correto. E
aí a gente encerra essas questões. Mas, no pouco
tempo que nos resta aqui...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
nós temos...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Quer dizer, não vamos... não vamos tomar
atitudes que possam muitas vezes atingir a vida pes
soal. Isso é uma coisa desagradável...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Depu
tado Biscaia...

O SR. DEPUTADO ANTON

1
CARLOS

BISCAIA - ... sob todos os aspectos. V: mos... vamos
fazer as coisas dentro dessa abertura, om transpa
rência. Às vezes, uma ânsia de obtençao... obtenção
de uma informação, de uma diligência provoca isso.
Querdizer... É... é... Esse segmento...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas,
Deputado, deixa eu só... só pra concluir... pra fazer um
parêntese. Acho que qualquer pessoa que se aproxi
mar de um Deputado dizendo que tem uma informa·
ção importante a gente vai ouvir.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, não. Eu sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com
preendeu?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
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pessoal, os assessores também pra se retirar, todo é exatamente por isso. Então Quer dizer... A gente
mundo. (Pausa.) lamenta tudo isso. Eu lamento .

(Reunião reservada.) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu só
(A reunião volta a serpública.) queria fazer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
- Quero comunicar também que o Presidente mano BISCAIA - (Ininteligível.) de questão pessoal. Aberta
dou um recado, mandando suspender a sessão e a sessão, ela me informou que ele vai pedir pra... pra
também suspender a CPI. O Presidente Michel Te- sair.
mero Vamos abrir, o Deputado Wanderley vai falar...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Sim, Deputado Biscaia, fala pra gravar. Não. Acende
ai, porque tá gravando.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu tenho um apelo aqui da Deputada Lau
ra no sentido de que eu não me manifestasse. Eu... eu
não quero, de forma alguma, de forma alguma, acirrar
as questões. Eu quero falar com todo equilíbrio e pon
deração. Mas eu quero fazer uma pequena interven-
ção, de que não... não é uma questão de é uma
questão de preocupação nossa, quando eu quando
eu adoto uma determinada posição, pra que isso sirva
de advertência pros nossos trabaihos fUturos. Quer
dizer, eu... Quer dizer, não tenho nenhum tipo de
questão pessoal com o Deputado Wanderley. Nosso
convívio aqui foi convívio de amizade. Eu tenho um
apreço por ele. Mas quando a gente... Ontem, quando
os promotores me... a noite, vieram aqui, disseram
que queriam conversar comigo, eu fui jantar com eles,
me entregaram essa fita, eu li... ouvi... sai do jantar, fui
pro hotel, ouvi a fita, eu não dormi à noite. Fiquei es·
tarrecido, realmente, pela... pela gravidade do com
prometimento da Polícia com o crime organizado.
Então, aí... Agora eu soube aqui, porque eu estava na
outra Comissão, de que realmente ambos foram iludi
dos - a Laura, a Deputada Laura e o Deputado Wan
derley - por esse cidadão. Mas que isso sirva de lição
fundamentalmente, para que não, não... se procure
aqui, nos trabalhos da CPI, não usar esse tipo de ex
pediente, ou buscar um informante, essas coisas,
porque essa turma é perigosa. Os tentáculos do crime
organizado são esses. O que nós adotarmos de mais
absoluta transparência aqui, isso vai nos preservar.
Se as pessoas ficam buscando af, até numa ânsia de
apuração, esse tipo de procedimento, acaba virando
contra os integrantes da CPI, como foi, ao que tudo in
dica, o caso. Então, às vezes, eu... eu me bato nessas
questões exatamente por isso, porque eu sei o que é,
nessa trajetórié!- de trinta anos aí, que... certos seg
mentos da Polícia são absolutamente inconfiáveis.
Então, quando eu dizia publicamente "com o Feman
dinho Beira-Mar não se conversa, vai lá pra prender",
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disseram que queriam conversar comigo quando me isso pra CPI, né? Nós não divulgamos pra imprensa,
e,ntregaram isso aqui pra me relatar. Eu nem sabia o Deputado Biscaia não estava, eu expliquei que eu
que diversos delegados federais estão trabalhando não falo isso publicamente. Não por medo de nada,
com o Ministério Público Estadual - eu desconhecia porque eu não tenho medo de... nenhuma, minha
-, designado pelo Delegado Getúlio, especialmente. vida é...
Um trabalho... Eu fiquei sabendo ontem. Trabalho ex- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
traordinário. - Tá gravando, Deputada. Acho que podia retirar o

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E um termo.
belo trabalho. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS aberta. Retira o...
BISCAIA.:::.eromotores do Estado do Rio de Janeiro O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
têm viajado pelo País afora. - Acho que podia retirar o termo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Um A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Re-
belo trabalho. tira a palavra, por favor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
deixa... deixa eu só fazer uma ressalva, que nós te- - Retirar, viu?
mos que voltar pro plenário. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não

(Não identificado) - Eu num sabia. por nada, mas simplesmente pelo fato de que eu te-
(Não identificado) - É. nho, mesmo antes, sinceramente, eu tenho medo
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu pela vida dele, como eu tive pelo Aryzoli, que é um

queria pedir também que, nessa sessão pública, só o bandido.
Deputado Wanderley se manifestasse, e a gente fos- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É, é a
se pra lá. vida da pessoa. Eu sei.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
BISCAIA - Sim, tá certo, tá certo. tive pelo Aryzoli. Aí é uma questão de consciência

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ideológica minha, não vou conseguir imaginar... Se-
- Porque... É o seguinte: quero dizer que eu tive uma não eu vou (inintelígíve/) bandido bom é bandido mor-
conversa com o Deputado Wanderley e o Deputado to, como não é a minha consciência de vida, eu tenho
Moroni e agora esse... O Deputado Wanderley tomou preocupações reais, senão eu falaria isso com a mai-
uma posição que eu acho que preserva ele, preserva or tranqüilidade.
a família dele, preserva a própria... a própria Comis- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Va-
são. É um ano... foi um ano de luta, de exposição... mos tornar público e vamos dar o tempo...

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - O mandato O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
de Deputado... - Transformo essa sessão em sessão pública e, de-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) pois, quero dizer que eu vou suspender, nós vamos
- ... de trabalho duro. Então, nós não podemos chegar pro plenário e, depois, nós voltaremos, porque... Dis-
no final, não tão-somente o meu colega execrado, se que o presi... o Presidente está dando, tá berrando
mas nós também, como CPI. Então, acho que. ele to- ai pra encerrar tudo, entendeu? Ultimato. Pode abrir.
mou a posição correta, uma posição respeitável, e O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Volta,
nós, como CPI, vamos ao Rio de Janeiro e vamos Padre Roque, volta que temos ainda dois depoimen-
aprofundar na questão. tos reservados pra tomar hoje.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - (/nin- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
teligíve/.) Vamos tirar a limpo. - E o Morei pode chegar. Se ele chegar até as oito ho-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ras ou oito e meia, nós vamos ouvi-lo.
ordem, Sr. Presidente. O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Exatamente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) reservados, né?
- Sim, Deputada Laura. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pos-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - so comunicar, Presidente? Pela ordem.
Apenas pra declarar que... Eu podia simplesmente fi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
car calada, acho que eu tinha a obrigação de dizer - Deixa eu votar requerimento.



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34777

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - função das conexões existentes entre o Estado do
Espera aí, espera aí, espera aí... Rio de Janeiro e o Estado do Mato Grosso do Sul, que

(Não identificado) - Abre a sessão... ele tão bem representou, representou, na nossa dili-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) gência e representa a todo momento nessa Casa.

-; Não, eu vou votar o requerimento. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
(Não identificado) - Abre a sessão. - 29,30 e 31.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) (Intervenção inaudível.)

- Tá reaberta a sessão. Pela terceira vez, reabri. (Pa- O SR., P~ESIDENTE (Deputado Magno Malta)
usa.) Vamos votar o requerimento da Deputada Laura - Pode pedir. E...
Carneiro, DeRutado Moroni Torgan. "Sr.. Pres.idente... O ~a. DEPUTADO WA~DERLEY..MARTINS-~
requeiro, nos-term-os regimentais, seja ouvido, na Pela ordem, Sr. Presidente.
condição de testemunha, o Sr. Alexandre Campos Fa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ria, Carlos Coelho Macedo, Antônio Carlos Cipriano - Questão de ordem, Deputado Wanderley.
Melo, Sérgio Roberto Gaponics, Luiz Benício Ramos O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS -
Privat, José Luiz Magalhães, Ricardo Wilke, Rafik Sr. Presidente, essa CPI, estamos todos juntos, pode-
Louzada, Marcos Reimão, Fernando César Barbosa mos dizer que quase nos tornamos uma família, há
e Mário Azevedo, a fim de prestar esclarecimento quase um ano, nós vemos, nós estamos todos nós
acerca de possível envolvimento de policiais do Esta- juntos, caminhando e, cruzando, praticamente de
do do Rio de Janeiro com o narcotráfico. Laura Carne- norte a sul desse nosso grandioso País, à procura de
iro. Deputado Moroni Torgan:' Em discussão. (Pausa.) ideais, que todos os componentes, todos os deputa-
Em votação. (Pausa.) Favoráveis continuem como es- dos dessa Comissão têm seus propósitos. Eu fui um
tão. Aprovado. Gostaria de comunicar aos Srs. Depu- homem, gostaria de dizer isso, Sr. Presidente, que,
tados que, nos dias 29, 30 e 31, estaremos no Rio de durante meus quase 22 anos de profissão, como poli-
Janeiro, na diligência do Rio de Janeiro. Quero ler o cial, como delegado de Polícia Federal, eu sempre
nome dos Srs. Deputados. Na diligência do Recife, eu tive um ideal de luta contra o narcotráfico. Talvez eu
farei em seguida, até porque outros deputados têm ainda seja, embora tenha saído, tenha saído há al-
compromisso e precisam se equalizar, por isso não gum tempo da Polícia Federal, aquele que talvez mais
vou dar e... o nome de todas as diligências que farei apreensões de drogas, cocaína e maconha tenha fei-
de semana a semana. É... Rio de Janeiro: Deputada to. Talvez eu seja ainda detentor desse recorde. Parti-
Laura Carneiro, Deputado Moroni Torgan, Reginaldo cipei de grandes operações a nível nacional, com
Germano, Paulo Baltazar, Magno Malta, Fernando contornos internacionais, e tive o maior prazer, em
Ferro, Antonio Biscaia, Eber Silva, Celso Russoman- meu primeiro mandato, como Deputado Federal, elei-
no, Padre Roque e Nilton Baiano. E o Deputado Moka to pelo povo do Rio de Janeiro, grande parte desses
não estava aqui... votos dados pelos meus irmãos conterrâneos da mi-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS nha São Gonçalo, e meu grande prazer, a minha gran-
BISCAIA - Qual é a data, Sr. Presidente? Qual é a de busca, era a minha guerra, não era uma guerra
data? particular... Eu achava que era uma guerra de todos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) n~s dentro dessa Comis,sã~. E.eu ach? que, pela pró-
- Vinte e nove, 30 e 31. Semana que vem. E eu não pna forma como,a Comlssao e rece?lda nos lugare~
sei se o Deputado Moka gostaria de ir... ao Rio. onde ela chega, ISSO mostra que estavamos n? caml-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ nho c~rto, ou que est~mos !"O.c~minho c:rt? E lógico
Moka tem que ir.'Pela ordem, Sr. Presidente. Pela or- que nao somos paladinos. E loglco que nao Ire~os re-
dem Sr. Presidente. solver o problema das drogas no ~osso PaiS, m~s

, pelo menos poderemos, Sr. Presidente e demais. ? ~R. PRESID~~TE (Deputado Magno Malta) -companheiros, Sras e Srs. presentes, ao final dos tra-
- Eum quorum qualificado que vamos levar. balhos, essa CPI, eu tenho certeza absoluta, poderá

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela apresentar à sociedade sugestões para políticas pú~

ordem, Sr, Presidente. blicas no combate ao narcotráfico e acho, hoje eu te-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) nho certeza absoluta, está sendo feita de forma erra-

- Sim, Deputada Laura. da, de forma errônea. Por isso, eu tenho às vezes, nas
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De- minhas palavras, combatido o americano, eu tenho

putado Moka não, não pode nem pensar em não ir em combatido o DEA, a forma como ele auxilia o Brasil no
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combate ao narcotráfico, eu tenho debatido a intro- sendo verdade - é uma denúncia muito grave e ela
missão da CIA no nosso País, também entrando no tem que ser apurada como todas as outras - em sen-
combate ao narcotráfico... Talvez eu tenha feito as do verdade, a traição foi muito forte. Embora, Sr. Pre-
minhas críticas, à SENAD, à Secretaria Nacional Anti- sidente, demais companheiros, eu tenha sido enga-'
droga, pela forma como eles querem levar o combate nado juntamente com a Polícia Federal, porque, de
ao narcotráfico, mas eu tenho certeza, Sr. Presidente qualquer forma, essa pessoa que trabalhou no meu
e demais companheiros, que nós estamos no cami· gabinete e prestou assessoria no Rio de Janeiro,
nho certo. Nós, Parlamentares, não só os integrantes cumprindo um papel político no Rio de Janeiro para
desta CPI, mas sim o que essa CPI representa para mim, ingressou na Polícia Federal, a gente sabe que
essa Casa do povo. Sim, o que essa CPI representa é uma Polícia que antes que... faz uma triagem muito

- para todos os integrantes desta Câmara Federal e o grande sobre aquelas pessoas que pretendem nela
que representa para o nosso País. Entretanto, Sr. ingressar. E isso me deixou profundamente entristeci-
Presidente, demais companheiros, existem momen· do, entristecido, mas com fé, com fé que esta Comis-
tos na nossa vida que acontecem coisas que nos fo- são, que é a Comissão que aqui eu iniciei e aqui nós
gem à nossa vigilância. Fogem da nossa vigilância. demos os primeiros passos exatamente pela minha
Eu tive sendo combatido, criticado, por algumas situ- obstinação em perseguir o Fernandinho Beira-Mar...
ações em que eu, dentro da minha convicção de ino- Às vezes, até diziam: 'Wanderley, você tá obstinado.
cência, eu a defendi até o último instante. Por isso, O Fernandinho Beira-Mar não é esse traficante que
eram coisas que eu sabia que elas estavam aconte- todos estão dizendo". E nós, V. Exª, o nosso Relator,
cendo, não eram surpresas pra mim, algumas coisas Deputado Moroni Torgan, e outros companheiros que
eu até tipifico como perseguições, problemas e em- tivemos lá no Mato Grosso podemos ver e constatar e
bates que eu tive durante a minha carreira de delega- hoje até sermos testemunha da força que esse trafi-
do, principalmente com alguns membros do Ministé- cante tem no narcotráfico e no contrabando de arma
rio Público do Rio de Janeiro. Eu não me excluo de fa- do País. Não só para o Brasil, como... Em conversa
lar isso. E tive alguns problemas, mas procurei levar com uma das testemunhas, eu e a Deputada Laura
adiante com afinco aquilo que eu achava que era a Carneiro, chegou-se ao ponto de dizer que existiam
minha profissão de fé e que era a minha verdade, era dois tipos de colombiano traficantes, uns idealistas e
a verdade da minha inocência nos fatos que já acon- outros mercenários, que, para os idealistas, Fernan-
teceram anteriormente. Eu não vou relatá-lo que é dinho Beira-Mar tinha aquilo que eles queriam, que
pra não me, não me alongar. Entretanto, Sr. Presi- era as armas, e para Fernandinho, que interessava a
dente, demais companheiros, repentinamente, eu es- droga, os colombianos tinha aquilo que eles queriam.
tou aqui, na data de ontem, nessa sessão, na sessão E fez-nos ver a força que hoje esse traficante tem a
dessa Casa, e recebo, tomado de surpresa, um tele- nível de organização criminosa como um dos cabeça
fone de um jornalista do jornal O Dia, me fazendo dentro do nosso País. Homiziado num país vizinho,
questionamentos sobre um ex-assessor que prestou fazendo dali suas bases e dali remetendo para...
serviço no meu gabinete e que hoje é agente de Polí- para... para dentro de quase todos os estados, no
cia Federal. Uma pessoa que, exatamente por estar nosso território, o território brasileiro - não é só Rio de
galgando o cargo de agente Polícia Federal, eu o ti- Janeiro - armas e drogas. Então, Sr. Presidente, de-
nha na mais alta concepção no sentido de idoneida- vido à repercussão dessa notícia que saiu nos jornais
de. Entretanto, o tal jornalista. o jornalista que me li- de hoje, um homem, às vezes, ele pára e pensa. Ele
gou, do referido jornal, me fez questionamento com pensa: vale a pena continuar lutando? Vale. Vale a
relação se eu tinha conhecimento sobre passagem pena continuar lutando, e eu vou continuar lutando.
dessa pessoa com relação à utilização de seu telefo- Vou continuar lutando, Excelência, porque eu acredi-
ne, o telefone dessa pessoa, Sr. Sérgio Luiz Ramos to nesta CPI. Eu acredito neste País. E eu acredito

-P--rivat, se eu tinha conhecimento que aquele telefone que a verdade prevalecerá sobre todas as coisas. E é
era o telefone que seria... estaria sendo usado, possi- para salvaguardar os interesses das investigações
velmente estaria sendo usado em contato com o trafi- desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que muito
cante Fernandinho Beira-Mar. Eu quase car da cadei- me orgulho de pertencer, o interesse de salvaguardar
ra, porque pra mim aquilo foi uma novidade, foi uma esta Câmara Federal que eu tenha orgulho em per-
surpresa muito desagradável. E, hoje, ao ler as notíci- tencer e no interesse de salvaguardar aqueles que
as nos jornais, fiquei ainda mais entristecido com o em mim acreditaram e que me colocaram e que me
acontecido, entristecido com a notrcia, porque, em deram o mandato de Deputado Federal, é no interes-



Ata da 8S!! Reunião, realizada em 23 de mar
ço de 2000

Aos vinte e três dias do mês de março de dois
mil, às onze horas e vinte e nove minutos, no plenário
treze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputa
do Magno Malta, a Comissão Parlamentar de Inquéri
to destinada a investigar o avanço e a impunidade do
narcotráfico. Compareceram os Deputados Antônio
Carlos Biscaia, Cabo Júlio, Celso Russomanno, Eber
Silva, Elcíone Barbalho, Fernando Ferro, Laura Car
neiro, Magno Malta, Moroni Torgan, Paulo Baltazar,
Pompeo de Mattos, Ricardo Noronha, Sebastião Ma
deira, Waldemir Moka, titulares; Celcita Pinheiro, Co
ronel Garcia e Padre Roque, suplentes; e os Deputa-
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se dessas pessoas, no interesse da minha famrlia e O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Eu gostaria
no interesse que se busque a verdade dos fatos para de solicitar a V. Ex!! que deixasse registrado na ata
que não haja perturbação, para que não haja meio dessa sessão que reputo as palavras do Deputado
as·verdades, para que não haja mentira. Eu sempre Wanderley... Palavras que emanam tão-somente do
digo: há muitas versões e poucas verdades. O impor- seu gesto de grandeza enobrecida, uma vez que,
tante é a busca da verdade real. E eu tenho certeza, como membro da Subcomissão que, no Rio de Janei·
Sr. Presidente, por isso, nós fizemos esta sessão re- ro, investigou todos os casos levantados pela impren-
servada antes, para que norteássemos alguns pontos sa a respeito do Deputado Wanderley Martins, em ne-
de investigação que irão elucidar todos esses fatos nhum deles, em nenhum deles a Subcomissão pôde
que aí estão. Eu decidi pedir a esta Comissão e co- constatar nem resquícios de veracidade. Gostaria de
municar a esta Comissão - não pedir, mas comunicar solicitar então a V. Ex!! que determinasse registar na
a esta Comissão - o meu afastamento até que esta ata desta sessão essas minhas palavras. Muito obri-
Comissão continue com a investigação, promova a gado.
verdade, e aí, sim, ela florescerá, e nós teremos aqui- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
lo que nós sempre desejamos, que é a defesa da ci- - Não vamos fazer debate. Eu gostaria de encerrar di-
dadania, a defesa do nosso povo, a defesa das nos- zendo que o gesto do Deputado Wanderley é um ges-
sas crianças. Podem ter certeza que estou pedindo to nobre, um gesto de grandeza e preserva a CPI,
esse afastamento, estou comunicando esse afasta- preserva o Parlamentar e, sem dúvida alguma, com o
mento exatamente para dar à Comissão a isenção trabalho da CPI do Rio de Janeiro, nós haveremos de
para que ela prossiga e cumpra aquilo que é o nosso chegar a um ponto de explicação. Deus abençoe a to-
maior desejo: a busca da verdade real através da in- dos nós. Tá suspensa a sessão.
vestigação, a investigação dos fatos. Então, era essa (A reunião é suspensa.)
a comunicação, Sr. Presidente. Não saio de cabeça (Não identificado) - Até que horas?
baix~, não. Saio de cabeça erguida. Saio d~ cabeça O SR DEPUTADO MORONI TOR'GAN _ S'
erguida. O meu afastamento de cabeça ergUida, pen- . " o
sando até, Sr. Presidente, pensando até, e por que aVisa que nos vamos voltar.
não? .. Acho que é um direito do homem sonhar, so- , O SR. PRESIDENTE (Depu~~do Magno Malta)
nhar em continuar lutando. Eu lutarei, estarei afasta- - Nos vamos voltar. Vamos a plenarlo atender ao nos-
do, mas lutando e torcendo pra esta CPI. Mas queren- so chefe Michel Temer.
do que a verdade real prevaleça e até a minha volta à (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
CPI para a conclusão desse trabalho. Eu gostaria, Sr. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Presidente, de, antes de terminar as minhas falas, a - A sessão... Informo que vou encerrar a sessão. Rea-
minha fala, ler um pensamento que é do Paulo Coe- bri, agora vou encerrar. Em função das muitas vota-
lho, que é "O Perdão": "Muitas vezes, o guerreiro da ções ainda na Casa, nós ouviremos os dois depoen-
luz sente a espada do inimigo na sua carne. Sente a tes reservadamente, numa sala perto do plenário.
injustiça do inimigo na vida, mas ele sabe que o tem- Amanhã, retomaremos, às 9h da manhã, quando ou-
po cicatriza todas as feridas. Quando o combate não viremos o Sr. João MoreI. Tá encerrada a sessão.
está sendo favorável, os guerreiros da luz sabem que
existe apenas uma coisa que o tempo não pode curar:
o ódio. O ódio é um mestre das trevas e jamais anda
sozinho. Adora a companhia de sua noiva, a vingan
ça. Quando esse casal senta-se à mesa do guerreiro
e começa a aconselhá-lo, o combate está perdido,
porque ele esquecerá a verdadeira razão de sua luta.
Os guerreiros da luz são senhores de suas próprias
vitórias e derrotas. O ódio não faz parte de suas bata
lhas, e a vingança não anda por seus territórios". Mui
to obrigado a todos os senhores.

O SR. DE~UTADO EBER SILVA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, Deputado Eber, questão de ordem.
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dos Fernando Gabeira, Luís Eduardo, Costa Ferreira, Oliveira Júnior, solicitando cópia de nota taquigráfica
Comélio Ribeiro e Rommel Feijó. Não compareceram de depoimento; Of. nº 142/2000, de 18-2-2000, da
os Deputados Uno Rossi, Nílton Baiano, Reginaldo Americel, encaminhando informações; Ofs. nºs 242 a
Germano, Robson Tuma e Wanderley Martins. O Se- 244, de 17-2-2000, do Bacen, encaminhando cópias
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos. de documentos; Of. nº 138/00, de 21-2-2000, da TIM-
EXPEDIENTE - Correspondência recebida: Ofs. Ba- Tele Celular Sul, encaminhando informações; Ofs.
cen, nºs 4.133 e 4.148, de 3 e 4-11-99, encaminhan- nºs 55 a 60, 62 a 69/2000, de 18 e 19-1-2000; Ofs. nºs
do documentos; Ofs. Anatel nºs 383, 358 e 399, de 3, 92 a 101/2000, de 20-1-2000; Ofs. nºs 127 a 131, de
14 e 23-12-99, encaminhando informações; Of. de 21-1-2000; Ofs. nºs 257, 258, 262 a 270, de 18 e
20-12-99, da ATl - AlGAR TElECOM lESTE SIA, 22-2-2000; Ofs. nºs 132 a 135, de 24-1-2000; todos
enviando informações; Of. nº 3, de 6-1-00, da Anatel, do Bacen, encaminhando documentos; Requerimen-
encaminhando informações; Of. de 20-12-99, da to, de 25-1-00, da Servecred Corretora e Valores Mo-
CTBC Celular, encaminhando informações; Of. nº biliários Ltda, e outros, por seu advogado Benedito
255, de 10-1-99, da Tele Centro Oeste Celular Partici- Oliveira Braúna, solicitando certidão; Of. nº 71; de
pações S.A., encaminhando informações; Dfs. nºs 11-1-2000, da OAB/SP, encaminhando Termo de Re-
126 e 127, de 16-12-99, da TIM - Tele Nordeste Celu- c1amação nº 1.592 do Adv. Carlos de Araújo Pimentel
lar Participações; Of. nº 1.484/99, de 20-12-99, da Neto; Of. nº 4/00, de 3-1-00, do CRT/RS, de 3-1-00,
Americel; Of. nº 6/2000, de 10-1-00, da Telemar; Of. encaminhando informações; Of. de 16-2-00, da BCP
de 17-12-99, da Global Telecom S.A; todos encami- Telecomunicações, encaminhando informações; Of.
nhando informações; Ofs. nºs 146 e 158, de de 19-1-00, da Global, Telecom, encaminhando do-
12-1-2000, do Bacen, encaminhando documentos; cumentação: Of. nº 104, de 26-1-00, da 2ª Vara Fede-
Of. nº 4.763/99, de 21-12-99, do Presidenttl da Câma- ral do Acre, solicitando cópias de documentos; Ofs.
ra de Vereadores/Joinville/SC, encaminhando moção nºs 136 e 137, de 25-1-2000, do Bacen, efilcaminhan-
nº 532199; Of. nº 1.110/99, de 27-12-99, da Telesp do documentos; E-mail de 14-1-2000, daJdepol/PA,
Celular, encaminhando informações; Ofs. nºs 60.659 encaminhando o requerimento nº 2.163/9~~do Verea-
e 60.890, de 29 e 30-12-99, do HSBC Bank Brasil dor Jader Dias, da Câmara Municipal de Belém/PA;
S.A., encaminhando cópias de documentos; Carta de Of. nº 3.204/99, de 21-2-99, da Câmara Municipal de
10-1-2000, do Dr. Silvério da Costa Oliveira, do Rio BelémlPA, encaminhando requerimento nº 2.099/99,
de Janeiro, encaminhando o livro Conversando Sobre do Vereador Jader Dias; Of. de 27-1-00, da 2ª Vara
as Drogas; Of. de 17-12-2000, da Global Telecom S.A Criminal de CampinaslSP, solicitando cópia de docu-
encaminhando informações; Ofs. nºs 218, 222 a 225, mentação; Of. nº 5-00, de 26-1-2000, da Telemar, en-
184 a 187, 189 a 190, 236 a 241; de janeiro e feverei- caminhando fita magnética; Of. nº 31-2000, de
ro de 2000, do Bacen, encaminhando cópias de docu- 27-1-00, da Telebrasília, encaminhando informações;
mentos; Cartas 50 a 54/2000, de 16-2-2000, da Tele- Ofs. nºs 138 a 143 e 181-2000, de 14, 24, 26 e
mig/telenorte Celular Participações; Ofs nº 9 e 27-1-00, do Bacen; Ofs. nºs 312 e 313, de 27-1-2000,
12/2000, de 14-2-2000, da Telems; Of. nº 17/2000, de do Bacen, Of. nº 47/00, de 19-1-2000, do Banacre;
18-2-2000, da Centro Oeste Celular; Of. nº 27/2000, Ofs. nºs 144 a 153-2000, do Bacen; todos encami-
de 17-2-2000, da Secomtel; Of. nº 17/2000, de nhando documentos; Of. nº 15, de 2-2-2000, da Tele-
14-2-2000, da Teleacre; Of. nº 151/00, de 10-2-00, da gipe, encaminhando informações; Of. nº 14-2000, de
Tele Celular Sul; todos encaminhando informações; 31-1-00, do Bacen; encaminhando documentos; Ofs.
Of. nº 171/2000, de 10-2-2000, da Anatel, esclare- nºs 155 e 156, de 31-1-00 do Bacen, encaminhando
cendo os motivos da não-permanência da servidora documentos; Cartas nºs 30 a 3212000, da Telemig/te-
Marisa Aparecida Dias à disposição da CPI; da Co- lenorte Celular Participações S.A., de 1º-2-2000, en-
missão de Resgate "Por Amor a Vida" de Alagoas, de caminhando informações; Ofs. nºs 166 a 168; 170,
4-2-2000, encaminhando documento e solicitando 174 a 176 de 1º e 2 de fev. de 2000, do Bacen, enca-
medidas urgentes no combate ao crime organizado minhando documentações; Of. nº 12/2000, de 3-2-00,
no estado; Of. de 5-1-2000, do Deputado Antônio do Deputado Pompeo de Mattos, indicando os asses-
Carlos Biscaia, encaminhando documentos de pes- sores Maria Zulene Farias Timbó e Adroaldo da Cu-
soas não identificadas referentes à lavagem de di- nha Portal; Of. nº 16/2000, de 3-2-00,-da Secretaria de
nheiro, tráfico de drogas; Of. nº 4212000, de Estado dos Direitos Humanos, informando que os
15-2-2000, da Telesp Celular, encaminhando infor- Srs. José Lourival de Meio e Duvaldo Lira de Almeida
mações; Requerimento do Advogado Vasco Alves de foram incluídos no Programa de Assistência a Víti-
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mas e a Testemunhas; Of5. nºs 10 e 11-2000, de CPI; Of. de 2-2-2000, daATL-Algar, Telecom Leste
4-2-00, da Centro Oeste Celular, encaminhando infor- S.A., encaminhando informações; Of. nº 37, de
mações; Ofs. nºs 184 a 187/2000, de 3-2-00, do Ba- 7-2-99, da Anatel, encaminhando cópia do MS nº
cen, encaminhando documentações; FAX, de 4-2-00, 23.619, de Antônio de Oliveira Claramunt, para co-
da 1~ Vara Criminal Federal de Campinas/SP, autori- nhecimento e atendimento de determinação judicial;
zando abertura dos computadores apreendidos; Ofs. Ofs. nºs 203 e 204, de 8-2-2000, do Bacen, encami-
nºs 188 e 189, de 3-2-2000, do Bacen, encaminhando nhando documentos; Of. nº 6/2000, de 9-2-2000, do
documentações; Of. nº 49, de 4-2-00, do STF, enca- Deputado Antônio Carlos Biscaia, encaminhando o
minhando cópia do MS nº 23.595, de Amaury Perrez, Of. nº 30/00, de 13-1-00, do Ministério Público do Rio
e solicitando informações; Of. nº 23/2000, de 24-1-00, de Janeiro, relativo à Superintendência Regional do
da Embratel, encaminhando informações; Of. na DPF/RJ para ciência e providências; Of. nº 5/00, da
193/2000, de 4-2-00, do Bacen, encaminhando docu- Câmara Municipal de Governador Valadares/MG, co-
mentação; Carta de 31-1-2000, do Dr. Torres Abel, locando a Casa Legislativa a serviço da CPI; Of. nº
encaminhando documentação sobre Operação Man- 1/00, do Núcleo Especial de Combate a Impunidade,
dacaru; Of. nº 34/2000, de 4-2-00, do Ministério Públi- solicitando informações; Fax de 9-2-2000, do Banco
co, solicitando a remessa dos depoimentos do Sr. Agroinvest S.A., Informando que o Diretor Arlindo de
Aryzoli Trindade; Of. nº 5/00, de 3-2-2000, da Câmara Azevedo Moura responde pelas questões relativas ao
Municipal de Laurentino/SC, encaminhando informa- andamento dos trabalhos da CPI; Of. n!! 24/00, de
ções; Ofs. nºs 194 e 382/2000, de 4 e 7-2-2000, do 17-1-2000, da Secretaria de Estado da Administração
Bacen, encaminhando documentos; Of5. nºs 594 e PenitenciárialSP, encaminhando relação de senten-
595/2000, de 8-2-2000, do Banco Sudameris Brasil e ciados condenados por tráfico de entorpecentes; Of.
Banco América do Sul S.A.lSP, designando o diretor nº 169/00, de 8-2-2000, da TELEFÓNICA - Teleco-
Flávio Medeiros de Oliveira para prestar esclareci- municações de São Paulo S.A., encaminhando infor-
mentos de movimentações financeiras; Fax do mações; Of. nº 61/00, de 10-2-2000, CRT51/RS, en-
PRODUBAN - Banco do Estado de Alagoas S.A., caminhando informações; Ofs. nºs 116 e 117, de
apresentando o Sr. Roberto Rodrigues Campos, res- 10-2-2000, da Americe', encaminhando informações;
ponsável pelas informações bancárias; Fax da Cota- Telegrama de 10-2-2000, de Maria Tristão/RJ, enca-
ção - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários minhando denúncias; Of. nº 233/2000, de 3-2-2000,
S/A, apresentando o Sr. Ricardo de Melo Oliveira, di- do Conselho Regional de Medicina/SP, solicitando
retor de informações bancárias; Ofs. nºs 197 a cópia de documento referente ao envolvimento do Dr.
200/2000, de 7-2-2000, do Bacen, encaminhando do- Antônio Badan Palhares; Of. nº 47/00, de 9-2-2000,
cumentações; Of. nº 4/00, de 3-2-2000, da Câmara da Secretaria de Defesa Social/AL, encaminhando
Municipal de Foz do Iguaçu/PR, encaminhando cópia denúncia; Requerimento de 9-2-2000, do Deputado
da Portaria nº 110/99; Of. n!! 209, de 28-1-00 da Cor- Marcos Afonso, do PT/AC, solicitando certidão; Of. de
regedoria Regional/PF/RJ, encaminhando informa- 3-12-99, do Rotary de Cianorte - Forquim de Cas-
ções; Of. nº 97, de 31-1-2000, da Superintendência tro/PR,encaminhandomanifestodeapoioesolidarie-
Regional do DPF/RJ, informando que o Of. nº dade à CPI; Of. nº 14/2000, de 26-1-2000, da Superin-
918/2000-Pres, foi encaminhado à Corregedoria Re- tendência Regional do DPF/PA, encaminhando notas
gional de Polícia para cumprimento imediato; Of. nº taquigráficas de 8 e 9-12-99; Ofs. nº5 205, 206, 209 a
11/00, de 28·1-2000, da OAB/SP, solicitando a ida da 213, de 10-2-00, do Bacen, encaminhando documen-
CPI ao Amapá; Fax da 1~ Vara Criminal de Campi- tações; Fax de 11-2-00, da Secretaria de Estados de
nas/SP, de 26-1-00, solicitando cópia da relação dos Direitos, contestando a matéria publicada na revista
documentos referentes aos computadores apreendi- Época de 7-2-00, referente ao Programa Federal de
dos pela CPI; Fax do Banco Pactuai S.A., apresen- Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas;
tando o Sr. José Mário Caldas Osório, Diretor Execu- Telex, fax e Of. nº 119/R, de 11-2-00, do STF, deferin-
tivo responsável pelas questões relativas à CPI; Fax do liminar em favor de Gemecir de Souza Nogueira -
de 8-2-2000, do Banco Malcon, informando que o res- MS nº 23.581 e outros; Ofs. nºs 214 a 216, de
ponsável para prestar esclarecimentos sobre assun- 16-2-2000, do Bacen, encaminhando documentação;
tos da CPI é o Sr. Renato Malcon; Fax de 9-2-2000, Of. nº 26.828/99, de 7-2-2000, do Unibanco, encami-
da Madel Ltda - Distribuidora de Títulos e Valores nhando informações; Of. nº 240/SPJ, de 14-2-2000,
Mobiliários, designando o Sr. Renato Malon para do STF, encaminhando cópia do Inquérito nº 1.576;
prestar esclarecimentos sobre questões relativas à Aviso nº 132-GPITCU, DE 9-2-2000, do Presidente
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do TCU, informando que foram designados os servi- Luz ou Adilson Frederico Dias da Cruz; Of. nQ

dores Geraldo Luiz Muniz Rodrigues e Ricardo Eustá- 49/2000, de 18-2-2000, da Embratel, esclarecen~o

quio de Souza para colaborarem com a CPI; Of. nºs as dificuldades em cumprir no prazo delimitado ~s ~o-

220, 221 e 223, de 14-2-2000, do Bacen, encami- licitações da Anatel; Of. nº 19/2000, de 21-:2-2000J da
nhando documentação; Fax de 15-2-2000, da 2ª Vara Centro Oeste Celular, encaminhando informaçõ~s;

Criminal da Justiça FederaVMA, deferindo a perma- Of. de 21-2-2000, da Câmara da Estância Turrs~ica de
nência, na SPF/PA, dos custodiados Paulo Roberto Salto/SP, solicitando a visita, da CPI àquela instâ'1ci~

Pinto da Silva e outros; Of. nQ 69/00, dé 14-2-2000, do turística; Of. nll 24/2000, de 17-2-2000, da Telegoiás.
Conselho Federal da OAB, encaminhando a solicita- informando que consultou a Anatel sobre a solicita-
ção da OAB/PA; Of. nQ 23!00, de 9-2-2000, da Ser- ção da CPI; Telefax, de 22-2-00, do Tribunal de Justi-
comtel Celular S.A., encaminhando informações; Of. ça de São Paulo, informando andamento de processo
nº 67/2000, de 27-20ÕO,'do Presidente do Tribunal de sõbre o HC impetrado pelo advogaâoLúiz Carlos-N~':

Justiça/RS, encaminhando cópias de ofícios; Memo varrete; Requerimento do Sr. José Camilo Zito dos
nº, 14/2000, de 15-2-2000, do Deputado Pompeo de Santos Filho, Prefeito de Duque de Caxias/RJ, solici-
Mattos, encaminhando cópia de carta da empresa tando sejam analisados os documentos anexos refe:'
Rallyer Turismo e Câmbio Ltda; Of. nº 13/00, de rente à matéria publicada no jornal De NEWS, edição
14-2-2000, da Sercomtel, encaminhando informa- de 3-12-99; Of. n1l 71/00, de 15-2-00, da Telesc, infor-
ções; Requerimento, de 12-2-2000, do Sr. Fortunato mando que formulou consulta à Anatel referente à so-
Antônio Badan Palhares por sua advogada, Dra. Te- licitação da CPI; Of. nº 424/2000,14-2-00, da CeterP.
reza Dóro, contestando a reconvocação do seu clien- encaminhando informações; Of. nº 158/00, de
te; Expediente da SGM nº 35/00, de 15-2-2000, co- 16-2-00, da TIM - Tele Celular Sul, encaminhando in-
municando o motivo do afastamento do Deputado formações; Df. de 11-2-00, da Global Telecom, enca:-
Elton Rohnelt - PFURR; Of. nº 66/00, de 14-2-2000, minhando informações; Of. nº 14/00, de 18-2-00í en-
da CRT51/RS, encaminhando informações; Of. nll caminhando informações: Df. nº 217/00, de 21-2-0'0,
46/00, de 24-1-2000, da Comarca de Goiânia/GO, en- Telecomunicações/SP, encaminhando documentos e
caminhando informações; Requerimento de disquete; Of. nQ 51/00, de 12-2000, da Teleron - Tele-
17-2-2000, do Deputado Haroldo Lima, solicitando comunicações de Rondônia S/A, encaminhando.in-
providências urgentes no sentido de investigar as de- formações; Of. nº 70, de 15-2-00, da CTMR; infor:
núncias do Desembargador Louríval Ferreira Domel- mando que formulou consulta à Anatel referente à' só~
les; Of. nQ 219/2000, de 1º-2-2000, da Corregedoria licitação da CPI; Ofs. de 15 e 22-2-00, da ATL~'T~je~
Regional de Polícia Federal, encaminhando fita de ví- fonia Celular Digital, encaminhando 'in'formações;
deo; Of. nQ 13/2000 de 10-2-2000, da Câmara de Ve- Ofs. de 11 e 16-2-00, da TESS S.A, encaminhando in:-
readores da Estância Turística de Itu/SP, solicitando formações: Ofs. nºs 9 e 13/00, de 16-2-00, da TIM S.A
informações como instaurar uma Comissão Especial - Tele Nordeste Celular S.A, encar1iinhando' informa:'
de Inquérito; Of. nQ 60/00, de 17-2-2000, do Deputado ções; Ofs. nºs 29, 30 e 59/00. da Télém~,r,'~qeT'1" e
Wanderley Martins, requerendo cópias da fita magné- 23-2-00, encaminhando informaçõeSi or: ~ºA!Qd;..do
tica (cassete) e da degravação da entrevista de Wal- Condege/ES, de 10-2-20ÓO; convidando ·o.~éputado
ter Gomes de Carvalho Filho; Of. nº 1/2000, de Magno Malta para 'participar do evéntÓ·I'Á Defensprla. -)

17-1-2000, do Deputado Wanderley Martins, solici- Pública no Terceiro Milênio", em Vitória/ES, de 23 a
tando cópia dos inquéritos e de notas taquigráficas; 25-3-00; Requerimento de Naara Cristina Villares, de
Of. de 18-2-2000, do DECAD - Departamento de Ca- 21-2-00, justificando a sua ausência à CPI; Carta n2

dastro e InformaÇão do Sistema Financeiro, encami- 58/2000, de 21-2-00, da TelemiglTele Norte Celular
nhando informação; Of. de 21-2-2000, da Câmara da Participações S.A, encaminhando' documentos; OI.
Estância Turística de Salto/SP, solicitando a presen- nQ 438/2000, de 7-2-00, do DPF/SP, solicitando infor.:.
ça da CPI; Of. nQ 67/00, de 10-2-2000, da Câmara Mu- mações colhidas pela CPI em Campinas/SP; -referel)-
ntctpat de MairiporãlSP, encaminhando cópia da Mo- --- , -te ao fato ocorrido em 31-1-99; Of. de 16-2-00, da
ção de Apoio nQ 1/2000; Of. n!! 12/2000, de 14-2-2000, BCP Telecomunicações de SP, encaminhando infor-
da Câmara Municipal de Queiroz/SP, elogiando os mações; fax de 22-2-00, do Terceiro Serviço de !,.v!a-
trabalhos da CPI; FAX, de 21-2-2000, da Corregedo- ção Civil/RJ, informando a liberação de aeronaVe; Of:
ria dos Presídios de São 'Paulo/SP, encaminhando de 24-2-00, do Gabinete do Deputado Padre Roq!J~,
cópia do despacho do Juiz da Vara de Execuções Cri- encaminhando pedido para que a testemunha Edna
minais/SP, autorizando a remoção do detento Adilson Tavares Stroppa possa se deslocar deDo~rados/~S
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pài'a,CuritibalPR; Of. 2212000, de 21-2-1 000, da OAB
do AmapaJ reiteràndo os termos dos Ofícios 11/00 
PAES:OAB/AP e 69/00-GPRlOAB referentes à visita
da CP' ao 'Amapá; Of. Circular 1/2000, de 2-2-00, da
Câmara Municipal de São Vicente/SP, encaminhan
dp 'requerimento 212000, do Vereador Emmanuel Pi
m~nt~1 e' outros,' referente à atuação da CPI; Of.
026/2000, de 16-2-00, da Câmara Municipal de Jatai
zi'riho/SP, enviando informações; Of. D-53/00, de
1~!.2~200.0, da Câmara Municipal de Volta Redon
d8lR,J, encaminhando informações; Of. 356/00, de
16-t~bO, do Governo do Paraná, autorizando os Dele
gados A~auto Abreu de Oliveira e Leila Aparecida
Bertôlini a deporem, no dia 17-2-00; Of. 96/00, de
1~-2~00. da Câmara Municipal de MairiporãlSP, acu
's~ndo o recebimento do expediente referente à insta
1~9ão de uma CPI; Of. 64/00, de 23-2-00, da Prefeitu
ra Mu~icipal de Pilões/PB, solicitando averiguações;
fax de 23~2-2000,do Promotor de Justiça de Igarapa
vá,' encaminhando ofício 44/00, de 23-2-2000, refe
rente à condução dos Srs. Aryzoli Trindade Sobrinho
e Jorge Meres Alves de Almeida; Of. de 17-2-00, da
Teleacre, informando sobre a consulta a Anatel refe
rente à solicitação da CPI; Of. 45/00, de 15-2-00, da
.;r:~ret. ~ncaminhando informações; Of. de 21-2-00, da
aC(p. "Tel~comuhicaçõf;ls.,. encaminhando informa
çÕes; parta 049/00, de 9~2-ob, da TelemigfTelenorte
q~I~J~r. Pi!rtipipações, encaminhando informações;
Of:.J~1/QO,'de 23-2-00,'do Conselho Federal da OAB,
soli~itárj.dp$ejam asseguradas aos advogados du
rante~ã:s 'reuniões da CPI'as prerrogativas inseridas
no' ES,tatuto da Advocacia e da OAB; Of. 40/00, de
1.f)~2-00, do DPF/MA, solicitando cópias de documen
tos" visando instruir o inquérito policial 159/99; Carta
dà 14-2-00, do Prof. Fortunato Antônio Badan Palha
".as,_ de' Call1pinas/SP, esclarecendo questões formu
lad~s durante seu depoimento prestado a esta CPI
que foram divulgadas pela imprensa de forma destor
cidà; Of. 392/R, de 24-2~00, do STF, encaminhando
~ppi~ do MS 23639, de Antônio Roldi, para conheci
mentq . e posterior informação; Ofs. 20 e 49, da
einbratel, de 10 e 18-2-00, solicitando prorrogação de
pràzo para at~nder o pedido da CPI; Ofs. 271 a 275,
d,e 23 e 24- de fevereiro de 2000, ,do Bacen, encami
nhando documentação; Of. 5/00, de 22~2-2000, do
Conselho Estadual dos Direitos Humanos/ES, co
rriu'ngando com anseios da póp~laçãono sentido de
que a C,PI retorne a VitórialES; Of. 88, de 24-2-2000,
do Procurador-Geral da República, encaminhando
c6piíis dos Otrcios 77 e 83, recebidos do Secretário
Nàcional Antidrogas, referente ao Polígono da Maco
~~iii; Cárta40/00, de 9-2-2000, da TelemigfTele Norte

Celular Participações, encaminhando informações;
Ofs. 271 e 272, de 22-2-2000, do Bacen, encami
nhando informações; Of. 83/00, de 23-2-2000, do De
putado GEDDEL VIEIRA UMA, líder do Bloco
PMDB/PST/PTN, comunicando que o Deputado
RICARDO NORONHA passa a integrar como titular a
CPI; Of. 638/00, de 24-2-2000, da Superintendência
Regional/ES, encaminhando relatório sobre o tráfico
de drogas referente a "Conexão Sudeste"; Ofs. 171 e
172, de 24-2-00, da Americel, encaminhando infor
mações; Ofs. 300 a 302, de 24-2-00, do Bacen, enca
minhando informações; Of. 344/00;ÕEf25-2-2000, da
2ª Vara Criminal/MA, autorizando a permanência dos
presos José Carlos Carlini, Wilton Borges do Vale e
Cláudio Veloso na SuperintendêncialPF em Brasília,
bem como a remoção do preso Ahmad Hassam
Assad para o mesmo local; Of. 051/00, de 15-2-2000,
da Câmara Municipal de Tupã, apoiando os trabalhos
da CPI; Of. 066/00, de 28-2-2000, da Câmara Munici
pal de Santos, informando que foi constituída a Co
missão Especial de Vereadores para acompanhar os
trabalhos da CPI; Of. de 23-2-2000, da Ceterp Celular
S.A, encaminhando informações; Ofs. 76 e 78, de
21-2-2000, da TELEPAR - Telecomunicações do Pa
raná S.A., informando que a solicitação da CPI foi en
caminhada à Anatel. ORDEM DO DIA - Tomada de
depoimentos dos Senhores João Morei; do Secretário
de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Josias Quin
tal; e do Delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro,
Cláudio Vieira. O Senhor Presidente solicitou aos res
ponsáveis pela Segurança que conduzissem ao re
cinto o preso João MoreI. Procedeu à leitura do Of.
51/2000 - DPF. B/DRJ/MS, de 22 de março, do Dele
gado de Polícia, Delci Carlos Teixeira, apresentando
à Comissão o Senhor João Morei, que prestou o seu
compromisso na forma da lei. A reunião foi suspensa
a fim de que os deputados se dirigissem ao Plenário
para votar. Reabertos os trabalhos, foi concedida a
palavra ao Senhor João Morei, que se colocou à dis
posição dos membros da CPI para responder às per
guntas que lhe forem formuladas. O preso foi inquiri
do pelos Deputados Moroni Torgan, Laura Carneiro,
Paulo Baltazar, Celso Russomanno, Pompeo de Mat
tos, Eber Silva, Ricardo Noronha, Padre Roque, Fer
nando Ferro e Waldemir Moka, que propôs fosse o
Senhor João Morei ouvido em reunião reservada. O
Deputado Moroni Torgan sugeriu que a Comissão ou
visse o Senhor Josias Quintal e, a seguir, haveria reu
nião reservada para dar continuidade às inquirições
ao Senhor João MoreI. O Senhor Presidente registrou
a presença do Doutor Arnaldo Viana, Prefeito de
Campos, e suspendeu a reunião. Ao reabri-Ia, convi-
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dou O Dr. Josias Quintal para tomar assento à mesa. Adélio de Oliveira Filho, José Luiz Rafaeli Marcelino,
O convidado foi interpelado pelos Deputados Moroni Jair Pontes, Antar Mohamede, Luiz Antônio Martins,
Torgan, Laura Carneiro, Paulo Baltazar, Eber Silva, João Batista de Sá, Marco Antônio Sanches, Erineu
Magno Malta, Antônio Carlos Biscaia, Fernando Fer- Domingos Soligo, Carlos Bonfim, José Arturo Martins
ro, Fernando Gabeira, Padre Roque e Luís Eduardo. e Carlos Alberto Pedrosa; 6) Dos Deputados Laura
O Deputado Antônio Carlos Biscaia solicitou à Presi- Carneiro e Moroni Torgan, requerendo a oitiva de Má-
dência que Q Delegado Cláudio Vieira se retirasse do rio Chaddud, afastado pelo Governador Anthony Ga-
recintQf pois, na condição de testemunha, que presta- rotinho; 7) Dos Deputados Pompeo de Mattos e Wal-
r~ dépoimento em seguida, não poderá ouvir o depoi- demir Moka, requerendo a quebra do sigilo telefônico
mento do Doutor Josias Quintal, Secretário de Segu- do número (067) 976-2032. A seguir, o Delegado
rança Pública. A Deputada Laura Carneiro entregou Cláudio Vieira foi inquirido pelos Deputados Moroni
ao Senhor Presidente um ofício, recebido via fax, dos Torgan, Laura Carneiro e Waldemir Moka. O Senhor
Deputados Mário Escurra Franco e Nery Felipe Perei- Presidente agradeceu a presença do Delegado Cláu-
ra, Secretário e Presidente da Comissão de Luta con- dio Vieira e suspendeu a reunião. Ao reabri-Ia, foi
tra o Narcotráfico da Câmara dos Deputados do Para- conduzido ao Plenário o Senhor João MoreI, que foi
guai, solicitando uma reunião conjunta dos membros inquirido pelos Deputados Magno Malta, Moroni Tor-
de ambas as Comissões com o objetivo de compactu- gan, Laura Carneiro e Waldemir Moka. A Deputada
ar ações contra o narcotráfico para assegurar a tran- Laura Carneiro requereu a realização de diligências
qüilidade às famílias paraguaias e brasileiras. O Se- pela Comissão no Rio de Janeiro, Pernambuco, Ama-
nhor Presidente informou aos deputados que ele e o pá, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Alagoas. O re-
Relator tiveram um encontro com o Embaixador do querimento foi aprovado. No decorrer da reunião, as-
Paraguai, que os convidou para, na primeira semana sumiram a Presidência os Deputados Fernando Fer-
de abril, reunirem-se com o Presidente da República ro, Eber Silva e Ricardo Noronha. Nada mais haven-
do Paraguai, com o Ministro da Defesa e outras auto- ?O a tratar, o Senhor Pr~sid~nte encerrou a reunião
ridades com o objetivo de discutirem uma política a as dezenove ho~as ~ seis minutos. E, p?~a const~r,
fim de criar dificuldades aos bandidos fugitivos do eu, Carmem GUlmar~es Amaral, Secreta~'a, la~rel a
Brasil que estão no Paraguai e aos narcotraficantes presente ata, qu~, lida e ap~ovada, se~~ .assJna~a
paraguaios que estão do lado brasileiro na fronteira. pelo Senhor PreSidente e publicada no Olaria da Ca-
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Pre- mara dos Deputados.
sidente convidou o Delegado Cláudio Vieira a tomar O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
assento à mesa. Após prestar alguns esclarecimen- - Declaro, em nome de Deus, abertos os trabalhos
tos, foi inquirido pelos Deputados Antônio Carlos Bis- da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
caia, Laura Carneiro e Moron; Torgan. A seguir, a reu- investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.
nião foi suspensa; ao reabri-Ia, o Senhor Presidente Encontra-se nesta Comissão o Sr. Josias Quintal,
transformou-a em reservada. Foram aprovados os Secretário de Segurança Pública, Cláudio Vieira,
seguintes requerimentos: 1) Da Deputada Laura Car- Delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o pre-
neiro, convidando o delegado Cidade de Oliveira, de so Sr. João MoreI. Peço à Segurança que faça en-
Maricá/RJ, para comparecer à CRI; 2) Do Deputado trar o Sr. João Morei, para ser ouvido por essa Co-
Fernando Ferro, convocando o Senhor Antônio Roldi, missão. (Pausa.) "Em atenção à solicitação de V.
para depor perante a Comissão; 3) Dos Deputados Exª, MM. Juiz da Primeira Vara Federal, Subseção
Laura Carneiro e Moroni Torgan, requerendo a que- Judiciária de Mato Grosso do Sul, devidamente au-
bra de sigilo telefônico do número 318-2182, no dia torizado, faço a apresentação, sob custódia da Polí-
24-3-2000; 4) Do Deputado Waldemir Moka, convo- cia Federal, com este se apresente na pessoa de
cando para deporem na CPI os Senhores Adélio de João MoreI, preso, em atenção ao mandado de pri-
Oliveira Filho, José Luiz Rafaeli Marcelino; Luiz Antô- são 1400-SC, Processo 2.244/3, Delci Carlos Teixei-
nio Martins, Erineu Domingos Soligo, Carlos Bonfim, ra, Delegado de Polícia." (Pausa.) De pé, façamos o
João Batista de Sá, Marco Antônio Sanches, Carlos juramento.
Alberto Pedrosa, Wilson Carlos Weirich, preso da Iª O SR. JOÃO MOREL - Faço, sob a palavra de
Vara Criminal de Duque de Caxias; 5) Do Deputado honra, a promessa de dizer a verdade do que souber
Waldemir Moka, requerendo a quebra dos sigilos e me for perguntado.
bancário, fiscal e telefônico das pessoas físicas: Apa· (Não identificado) - O Presidente está
recido José Vasconcelos. limar de Souza Chaves, pedindo pra que nós...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. JOÃO MOREL - Sou de Bela Vista. Nas-
- Vou pedir à Segurança que leve o João Morei aqui ci em Bela Vista, mas sou criado aí em Campanário...
pro lado. Está suspensa a sessão. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O

(A reunião ,é suspensa.) Estado é Roraima?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. JOÃO MOREL - Senhor?
- Está reaberta a sessão. Peço à Segurança que faça O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bela
entrar o Sr. João'Morel. (Pausa.) Está reaberta a ses- Vista?
são. O senhor e:tá acompanhado de advogado? O SR. JOÃO MOREL - Bela Vista. Não, Mato

O SR. JOAO MOREL - Senhor? Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mato
- O seu advogado está? Grosso do Sul?

(Intervenção inaudível.) O SR. JOÃO MOREL - Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É
- O senhor gostaria... O senhorfique mais perto; o se- uma cidade de fronteira, é?
nhor vai falar aqui. Pode puxar a sua cadeira pra mais O SR. JOÃO MOREL - É fronteira. É onde é ba-
perto. seado o Décimo Regimento de Cavalaria na época.

O SR. JOÃO MOREL - Senhor? Hoje, acho que é tudo motorizado. (lninteligível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Certo.

- Pode puxar a cadeira mais pra dentro. Eu vou dar ao Desde 72, o senhor tem fazenda no Paraguai?
senhor dez minutos, pra que o senhor possa... O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

(Intervenção inaudível.) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O S6-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) nhor comprou lá por que é mais barato lá?'_ 1

- Está votando já? (Pausa.) Pediria à Segurança que O SR. JOAO MOREL - Ah, lega1me'lte... Exce-
deixe ele aqui mesmo. Está suspensa a sessão. lência, se eu for lhe comentar o que um vizinho... Eu

(A reunião é suspensa.) fiz um frete pra ele com o caminhão da fazenda dele.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Se ~u c9mentar pro senhor... Acho que .nã~lémom:n-

_ Está reaberta a sessão. Espero não ter que suspen- to, e basta~te. M~s. o home~ f~lou assIm. Seu Joao,
dê-Ia mais. Que faça entrar o Sr. João MoreI. (Pausa.) que~o voce pra VIZinho. Voce e um cara ~rab~lh~dor.
Concedo a palavra ao Sr. João MoreI. O senhor tem a Voc.e ~ompr~ que e~ te empresto esse dinheiro. Ele
palavra pra falar aquilo que achar que deve falar. Pra esta VIVO hOJe; ele e um senhor de un.s ,80 e pouc~s
se defender, pra cooperar, pra falar o que o senhor anos. E aque'~ palavra, eu me encor~Jel e comprei ~
quiser falar. Esse tempo é seu. terra e paguei sem pegar um cruzeiro, um guarani

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. Em primei- dele emprestado.
ro lugar, um bom-dia, né? Estou aqui, fui intimado, fui O SR: DEPUTADO,M~~ONITC?RGAN - O s~-
chamado pra depor na CPI pelos policiais da cidade n.,hor pOSSUi a .F~zenda Vlrgml~,?que fica a uns 80 qUl-
de Dourados, Polícia Federal. Fui abordado na estra- lometros da dlv!.sa com o Bras!'.
da, quando eu ia na minha cidade, da minha mãe, vi- O SR. JOAO MOREL - E (ininteligfvel), na cida-
sitar ela e aqui estou pra responder o que me for per- de de Capitán Bado.
guntado e o que estiver ao meu alcance. Já fiz o meu O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
juramento ar agora há pouco, que os senhores ouvi- Capitán Bado, não é?
ramo Então, estou pronto pra, pra responder o que me O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor, Capitán
perguntarem. Bado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
- Com a palavra o Sr. Relator. senhor possui a Fazenda Sanga também, Sanga 1?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. O SR. JOÃO MOREL - Sanga 1. Sim, senhor.
João, há quanto tempo o senhor tem fazenda no Para- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É
guai? Poço Preto, é?

O SR. JOÃO MOREL - Desde 1972. O SR. JOÃO MOREL - É Buraco Preto.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bura-
tenta e dois. O senhor é da onde, seu João? co Preto?
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O SR. JOÃO MOREL - Buraco Preto. fui abordado pelo administrador meu, um paraguaio,
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E isso Gimenez. Ele foi preso.

é no Paraguai? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. JOÃO MOREL - Senhor? - A Justiça lá é melhor, né?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É no O SR. JOÃO MOREL - Ele foi preso. Senhor?

Paraguai também? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. JOÃO MOREL - Paraguai. Todas duas, - É isso o que o senhor está dizendo? A Justiça lá tra-

né? Uma perto da outra. ta melhor as pe_ssoas?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ O se- O SR. JOAO MOREL - Ah, não,é assim, não, S.

nhor tem uma fazenda também ali no lado brasileiro? EXª Quem sou eu pra falar de... Não e?
O SR. JOÃO MOREL _ Não, senhor. O SR. DEPUTADO MORO.NI TORGA~?- O se-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ O se- nhor tem mem~ros da sua famflla pr~so~, n~. _

nhor tem um filho de nome Ramon? O SR. JOAO MOREL - Tenho Irmao e Irma, em
_ Campo Grande.

O SR. JOAO MOREL - Tenho. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E eles
O SR. DEPU~ADO MORONI TORGAN - Ele tão preso por quê, Seu Morei?

tem uma fazen~a ali? O SR. JOÃO MOREL - Diz a Justiça, por tráfico
O SR. JOAO MOREL - Não. de droga.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tráfi-
tem fazenda ali? co de drogas?

O SR. JOÃO MOREL - Não, ele não tem, não. O SR. JOÃO MOREL - Tráfico de drogas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A sua O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eles
fazenda é no Paraguai? moravam aonde, esse irmão? É irmão e irmã?

O SR. JOÃO MOREL - A fazenda que nós te- O SR. JOÃO MOREL - É. A Lucflia mora em
mos é no Paraguai? Campo Grande; já morava em Campo Grande na

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em época. O Israel, Dourados.
Coronel Sapucaf, ali, não tem? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Não, se· Dourados?
nhor. Temos um silo ali na fronteira, né? Agora, pega- O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
mos uma terra porque vamos fazer... tamos preten- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
dendo fazer, com meu genro, uma sociedade nossa, que que dizem que, na sua fazenda... A sua fazenda
uma viação agrfcola. Estamos pretendendo. tem pista de pouso? Acho que todas têm lá, né?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- O SR. JOÃO MOREL - Tem, sim, senhor. Por-
nhor já foi preso no Paraguai? que o nosso trânsito lá é... Pra caso de urgência, a es-

O SR. JOÃO MOREL - Em 70 e... Foi em 1970. trada é péssima.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pra

senhor foi preso por quê? problema de urgência, o avião é...
O SR. JOÃO MOREL - É... eu tinha um admi- O SR. JOÃO MOREL - É, pede um avião fora,

nistrador meu, um paraguaio, que teve envolvido com fazer um táxi ou...
plantação de maconha e o pessoal foram até a minha O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-
fazenda e abordaram eu também pra prestar declara- nhor possuiu avião?
ção, mas legalmente, S. EXª, é bem diferente o ambi- O SR. JOÃO MOREL - Possuf na década de
ente pra mim, pela Justiça nossa, que é bem diferente 70, na década da vaca gorda, como nós falamos lá,
lá. Sei que me enrolavam lá, como diz o outro, talvez no tempo do contrabando de café, S. Exª.
seja até pra... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só po do contrabando de café?
pra mim entender: o administrador tava plantando O SR. JOÃO MOREL - Contrabando de café.
maconha numa fazenda sua. É isso? Eu não nego. Participei, tive nela:--

O SR. JOÃO MOREL - É, longe, no outro lado. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-
Isso que diz ele que eu tava envolvido. Que eu nunca nhor participou do contrabando de café?
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o SRL JOÃO MOREL - Sim, senhor. No tempo
do contrabando de café.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dava
muito dinheiro isso?

O SR. JOÃO MOREL - Eu nem sei o que que
dava, que naquele tempo não existia inflação. Eu
sempre falo que parece que dinheiro antigamente ti
nha mais seu... sua estabilidade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ago
ra, o que dizem, Seu Morei, é que o contrabando de
café acabou, né?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
- o -O·-SR.- DEPUTADO MORONI TORGAN

Então, não tem mais contrabando de pó preto. Agora
tem um contrabando de pó branco, agora.

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor, S. Ex!!.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ago
ra, a diferença é da cor do pó.

O SR. JOÃO MOREL - V. Ex!!... Dá licença,
E)(celência, eu sempre... Eu tenho uma coisa a co
mentar. Que lá. na fronteira, temos vários policiais.
Por que não tem um preso? Por que os policiais... Por
que não tem um flagrante, seja de bicicleta, seja de
camionete, seja a cavalo, seja de avião, seja de carre
ta, preso que pertenceu a João MoreI? Essa é a mi
nha pergunta. E eu estou aqui. ..

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
não estou dizendo que o senhor faz de pó branco,
não. O senhor, uma vez, foi negócio de maconha. Diz
que era toneladas de maconha que saíam...

O SR. JOÃO MOREL - Eu?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
não é isso, não. O senhor conhece um tal de Pingo?

O SR. JOÃO MOREL - Não, eu não conheço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É seu
vizinho lá das fronteira, lá. Tem fazenda também lá.

O SR. JOÃO MOREL - Pingo ou Gringo?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pin
go, um gaúcho.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA -Irineu
Soligo, Seu Morei?

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Pin-
go?

o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor não conhece o Pingo?

O SR. JOÃO MOREL - Não, não senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas a
sua família conhece.
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O SR. JOÃO MOREL - Não, tudo bem. A minha
família... Por jornal, esses dia... Eu tava olhando no
jornal. ..

O SR. DEPUTADO MOAONI TORGAU\! - Não,
mas não é por jornal. Antes de sair no jornal, eu ga
ranto que a sua família conhece esse Pingo.

O SR. JOÃO MOREL - Não, eu não vou dizer
que não conhece (ininteligível).

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que diz que esse Pingo que mexe com pó.

O SR. JOÃO MOREL - Mas eu não posso falar,
né?

O SR. DEPUTADO POMPEO DI;_ MArrOS ~..E

o Pitoco? O Pitoco, o senhor conhece o Pitoco nem o
Machado?

O SR. JOÃO MOREL - Não. Não conheço.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Não conhece?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Não conhece o Pitoco?

O SR. JOÃO MOREL - Não. Não conheço.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MArrOS - O
senhor conhece o Rio Grande do Sul?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnOS 
Alguém do Rio Grande do Sul?

O SR. JOÃO MOREL - Não, não.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Ninguém do Rio Grande do Sul?

O SR. JOÃO MOREL - Conheço um (ininteligí
vel.) Amambai, Amambai, por aí. Eu conheço muito. O
senhor diz gente do Rio Grande?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MAnOS - É.

O SR. JOÃO MOREL - Conheço. A cidade de
Amambai. Eu conheço muitos gaúchos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vamos deixar o Relator continuar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom.
Deixa,deixa eu saber, Seu Morei, por que que o seus
irmãos se meteram com o narcotráfico?

O SR. JOÃO MOREL - Ah, isso é difícil eu dizer
ao senhor, né? Só eles sabem. Eles são maior de ida
de,né?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -.Por_
que que tem denúncia de que o seu filho também se
meteu com narcotráfico?

O SR. JOÃO MOREL - Mas não tem denúncia
que eu, que eu sou o maior traficante lá da fronteira?



34788 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem Niterói, e, coincidentemente, no lugar onde o senhor
denúncia que o senhor é o maior traficante? tem fazenda lá: Capitán Bado.

O SR. JOÃO MOREL - Não. Eu estou pergun- O SR. JOÃO MOREL - É. Mas não na minha fa-
tando pro senhor. zenda, S. EXª. Na cidade, então. Na minha fazenda,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) não.
- Mas não é o senhor que pergunta, não. Não é o se- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
nhor que pergunta, não. Aqui ó senhor só responde. é que o senhor sabe que foi na cidade?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por- OSR.JOÃOMOREL-Não.Eunãoestoufalan-
que o senhor disse: não tem denúncia que eu sou o do que...o senhor está falando que... foi na cidade.
maior traficante da fronteira? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não.

O SR. JOÃO MOREL - Mas falam, o que falam, O senhor afirmou. O senhor disse: não é na minha fa
zenda, na cidade.né, num... _

O SR. JOAO MOREL - Na minha... na minha fa-
(Não identificado)...;.ende há fumaça, há fogo. zenda eu tenho certeza, porque ninguém foi preso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Polí- Gente nenhuma presa tava na minha fazenda.

cia... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E aí o
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No- senhor afirmou que foi na cidade.

bre Relator, V. Ex!! me concede um aparte? Ele afir- O SR. JOÃO MOREL - Não. Eu não...
mou, Relator. Ele não perguntou. Ele afirmou. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ O se-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. Eu nhor conhece o Marcelo?
sei. Isso é conversa da fronteira que o senhor é o mai- O SR. JOÃO MOREL _ Não. Eu não conheço.
or traficante? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não

O SR. JOÃO MOREL - Bom, não sei, S. Ex!!. Eu conhece o Marcelo?
estou aqui, fui chamado... O SR. JOÃO MOREL - Não conheço. Não co-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim, nheço.
não. É a grande...eu acho que o senhor está com a O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fer-
grande chance da sua vida... nandinho Beira-Mar?

O SR. JOÃO MOREL - Graças a Deus! Since- O SR. JOÃO MOREL - Tampouco.
ramente. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nem

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...de Beira Rios!
esclarecer as coisas, né? O SR. JOÃO MOREL - Nem Beira Córregos.

O SR. JOÃO MOREL - Sinceramente, sincera- (Risos.) Às vezes eu falo pra turma lá: esse Capitán
mente. Eu tenho 61 anos de idade. Daqui pra frente, Bado só não dá aqui. .. (ininteligível)... que dá tudo,
se Deus quiser, pra mim é só lucro. Eu quero é paz. Eu né? (Risos.) Conheço não.
acho que na minha idade não permite mais... Graças O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dá
à Deus, o pouco, o pouco que eu tenho pra mim é bas- tudo lá, não?

tante. O SR. JOÃO MOREL - (Risos.) Capitán Bado
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me é, toda reportagem sempre dá Capitán Bado no...

diga uma coisa. Por que que policiais paraguaios dão O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Desce
cobertura pra traficante brasileiro? muito avião lá em Capitán Sado?

O SR. JOÃO MOREL - Isso é só eles que vão O SR. JOÃO MOREL - Não. Do meu conheci-
saber, S. Exª mento, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O pes-
senhor mora lá! soai da cidade diz que é uma maravilha. Às vezes eles

O SR. JOÃO MOREL - Não. Isso é só eles. Eu ficam só olhando os aviões. Por que que desce tanto
não tenho essa participação com eles, com a polícia avião lá?
paraguaia. O SR. JOÃO MOREL - Não sei. Não é do meu

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por- conhecimento.
que, coincidentemente, foram presos dois capangas O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não é
do morro do Rio que foram levar a mulher do Marcelo do seu conhecimento?
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O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. O SR. JOÃO MOREL - Sim. Então, o senhor...o
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De se- senhor falou, o senhor, dá licença, o senhor falou que

tenta e poucos, quando o senhor foi preso pela polícia ele foi preso em Capitán Bado.
paraguaia, pra cá, a polícia lhe incomodou alguma O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi.
outra vez? O SR. JOÃO MOREL - Tudo bem! Se ele foi

O SR. JOÃO MOREL - O senhor diz policial do mesmo, não é do meu conhecimento. Agora, na mi-
Paraguai? : nha fazenda é que não foi.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o
O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. senhor sabia que era na cidade, e realmente...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nunca O SR. JOÃO MOREL - Não. Eu nem sabia.

mais lhe incomodou? (lninteligívef.)
O SR. JOÃO MOREL - Não, não. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E por que eles não foram pra fazenda. Eles foram pra duas

que nunca mais lhe incomodaram? casas na cidade. Só que não foi preso na cidade. Eles
O SR. JOÃO MOREL - Mas eu não tenho, eu estavam na cid~de. E isso o senhor sabia.

não tenho por que me incomodar, excelência. Eles me O SR. JOAO MOREL - Não. Eu não sabia, não.
incomodaram aquela vez por causa do capataz, ad- Eu estou sob juramento aqui pra falar a verdade, e
ministrador, né? Ele foi preso, foi... sentou lá com a (ininteligível)...
Justiça... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas senhor afirmou. O senhor disse: "Na minha fazenda,
veja que é um negóci,o complicado. O senhor com não. Na cidade".
dois irmãos presos por tráfico de drogas! O SR. JOÃO MOREL - Foi o senhor que me dis-

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. se que foi na cidade.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Onde O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-

é que foi preso o senhor irmão Israel? nhor é tido como a pessoa que remete principalmente
O SR. JOÃO MOREL - Agora recente, o Israel maconha pra esse pessoal do lado de cá do Brasil.

foi preso lá em Capitán Bado. Por que que o senhor tem essa fama?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Capi- O SR. JOÃO MOREL - Eu que pergunto. Não é

tán Sado. verdade.
O SR. JOÃO MOREL - É. Ele tava lá em Capi- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Um aparte,

tán Sado. Não vou negar. É pra falar a verdade... Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois

Nem dá pra negar, porque todo mundo sabe, né? não.
Então, Israel foi preso em Capitán Bado. O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Apenas uma

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. pergunta. As suas fazendas possuem algum espaço
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ O que facilite pouso de aeronaves pequenas? Note

Marcelo Niterói mandou a mulher visitar ele em Capi- bem...
tán Sado. Sabe quem é o Marcelo Niterói? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não.

O SR. JOÃO MOREL _ Não, senhor. Ele disse que tem pista.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Braço O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

direito do Fernandinho Beira-Mar. E, coincidentemen- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Ah, tem pista
te, tava em Capitán Sado! Eu tenho I)S depoimentos de pouso na sua fazenda?
deles todos aqui... O SR. JOÃO MOREL - Registrada, tudo em dia

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. Sim, se- lá dentro do Paraguai.
nhor. O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Obrigado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...di- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu te-
zendo que tavam lá em Capitán Bado. E veja como foi nho uma declaração aqui. Quem é que tem uma Nis-
interessante a sua reação, porque quando eu disse: san na sua família ou teve?
foi preso em Capitán Bado, o senhor imediatamente O SR. JOÃO MOREL - Uma Nissan... não lem-
disse: "Na minha fazenda, não. Na cidade:' bro, S. Exª.



O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...se

estaoeleceu no Paraguai. Tem muito tráfico de drogas
lá?

O SR. JOÃO MOREL - De comentário. Pelos
jornais.

OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tráfico
de armas, tem 'muito?

O SR. JOÃO MOREL - Não. Não conheço.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se

nhor não conhece tráfico de armas.
O SR. JOÃO MOREL - A região lá é muito...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem

gente armada lá na sua fazenda?
O SR. JOÃO MOREL - Não, s~nhor. E a mais, a

menos, a minha arma é o respeito, . Exª. Na minha
fazenda, mesmo com bastante gen e, detesto arma.
Não gosto de arma. Eu acho que aa ma é uma das pi
ores ferramentas...

O SR. DEPUTADO MORONI TbRGAN - Como
é que a gente consegue o respeito tendo a família e o
senhor mesmo preso por narcotráfico? Como que se
conSegue esse respeito?

O SR. JOÃO MOREL - A gente respeita os ou
tros, porque os outros respeita a gente. Eu penso as
sim.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A polí
cia lhe respeita lá?

O SR. JOÃO MOREL - Eu não tenho nada com
a polícia. Eu não devo nada pra eles!

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
foi essa a pergunta. Eu perguntei se a polícia lhe res
peita lá.

O SR. JOÃO MOREL - Não tem por que não...
Eu não falho com eles, né, S. Exil•

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor não falha com eles?

OSR. JOÃO MOREL - Eu não tenho, não tenho
culpa, né, por que eu vou temer eles? É normal.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor tem conta no Paraguai, bancária?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem

conta no Brasil?
O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Tinha con

ta no Banco Itaú, mas eu acredito que deve ter até
cancelado. Faz muitos anos, desde a década de 70.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me diz
lembra quem tinha? uma coisa. Osenhor está, o senhor nasceu na frontei-

O SR. JOÃO MOREL - Não lembro. Eu não ra...
lembro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Ra
mon tinha uma Nissan ou a mulher dele?

O SR. JOÃO MOREL - Não pode ser Mitsubis-
h'?I.

tir?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Isso.
O SR. JOÃO MOREL - Hã. Ar já não é mais co

migo.
OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hein?
O SR. JOÃO MOREL - Não. Num...já é, é coisa

dele. Se ele mentiu, ele sabe o que ele falou, né? Pra
mim é mentira.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem
galpão grande na sua fazenda?

O SR. JOÃO MOREL - Se de trator, de maqui-
nário que o senhor diz?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso.
O SR. JOÃO MOREL - Tem.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois é.

Tem uma pessoa que conhece a sua fazenda, traba
lhou pro senhor...

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...e ele

é muito claro em dizer, depois eu acho que os Deputa
dos vão esmiuçar mais, mas ele é muito claro em di
zer que na sua fazenda descia avião com armas, saía
avião com maconha e com cocaína também. Por que
que essa pessoa diz isso?

O SR. JOÃO MOREL - Não é verdade.
SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se

nhor sabe quem é essa pessoa?
O SR. JOÃO MOREL - Não. Não sei. Não é ver

dade, não. Não existe; pra mim, não existe, sincera
mente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor não sabe quem é essa pessoa?

O SR. JOÃO MOREL - Não. Não acredito.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu

não perguntei se era verdade ou não. Eu perguntei
por que que a pessoa estaria dizendo isso.

O SR. JOÃO MOREL - Está mentindo. Pra mim,
ele está mentindo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hum,
mas qual é a vantagem?

O SR. JOÃO MOREL - O senhor diz dele men-



O SR. JOÃO MOREL - Não existe.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é que o senhor explica, então?

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço ele, como
é que vou estar na foto? Não existe.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hein?

O SR. JOÃO MOREL - Não existe. Pra mim,
não existe.

O SR. DEPUTADO MGReNI TORGAN - Será
que é com o seu filho e confundiram?

O SR. JOÃO MOREL - Não sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hã?

O SR. JOÃO MOREL - Não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
sabe?

te.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor não conheceu?

O SR. JOÃO MOREL - Eu não conheço, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E se
aparecer foto sua com ele, como é que o senhor fica?

O SR. JOÃO MOREL - Aí, tudo bem. Vamos
ver, né? (Risos.)

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hein?

O SR. JOÃO MOREL - Vamos ver.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se

aparecer a foto, como é que o senhor vai explicar?

O SR. JOÃO MOREL - (Ininteligível)... é verda
de, né? Se é, se é eu mesmo ou é ele é porque... (inin
teligível.)

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Relator,
um aparte. Vamos ver ou não existe, Sr. Morei?

O SR. JOÃO MOREL - Não existe.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Isso. Porque
se aparecer uma foto, vamos ver, vamos ver o quê?
Não existe?

O SR. JOÃO MOREL - Não existe.
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Isso.

O SR. JOÃO MOREL - Da minha parte não
existe.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Da sua par-O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Trinta
e dois.

O SR. JOÃO MOREL - É 34, por aí.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quando é que o Fernandinho Beira-Mar foi lá pra
aquele... fronteira?

O SR. JOÃO MOREL - Não sei, não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se

nhor nem ouviu falar, porque...

O SR. JOÃO MOREL - Não. Não conheci.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...por
que lá comentam!

O SR. JOÃO MOREL - Lógico. Jornal, nas re
portagens de televisão é direto que ele está por lá,
que andou por Já.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
andou por lá, se escondeu na sua fazenda...
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Não, se-
nhor anda com dinheiro é no bolso? nhor.

O SR. JOÃO MOREL - Pouco. Pra viagem. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu es-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- tou dizendo o comentário.

nhor tem avião? O SR. JOÃO MOREL - Não. Que eu saiba, nun-
O SR. JOÃO MOREL - Tinha. Não tenho mais. ca teve comentário que teve, que se escondeu na mi-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Quan- nh~ fazenda, e tampouco... Eu nem conheci ele, S.

do é que o senhor vendeu o último? Ex-.

O SR. JOÃO MOREL - Em Assunção mesmo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hein?

O SR. JOÃO MOREL - Paraguai mesmo.
Assunção mesmo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim.
Quando?

O SR. JOÃO MOREL - Em que ano?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. JOÃO MOREL - Setenta, 80, por aí.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -
Alguém da sua família tem avião?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse
seu filho Ramon, o que que ele faz?

O SR. JOÃO MOREL - Ele mexe com gente na
fazenda e na silagem. Ele (ininteligível) na parte da si
lagem.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quan
tos anos ele tem?

O SR. JOÃO MOREL - Trinta... uns 32 anos, por
ar.
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O SR. JOÃO MOREL - Não. Comigo, não. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se a
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O seu sua família conhece inteirinha, o senhor tinha que co-

irmão é parecido com o senhor? nhecer!
O SR. JOÃO MOREL - Um pouco, né? O SR. JOÃO MOREL - Mas é bem diferente,
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ É? né, Deputado, porque, às vezes, a família conheceu

ele por outro lado, né?
O SR. JOÃO MOREL - É bem mais novo que O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a

eu, né? conversa que tem...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quan- O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

tos anos ele tem? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...é
O SR. JOÃO MOREL - Ah, ele deve estar com que o Pingo faz e o senhor leva-a-fama:---<:)-senhõr

34... não, mais de 38, por aí. achou boa essa.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então O SR. JOÃO MOREL -O Pingo faz e eu levar a

era ele que tinha contato com o Fernando? fama? (Risos.)
O SR. JOÃO MOREL - Não sei. Se ele tinha, eu O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. Diz

não sei. que a conversa é essa: que o Pingo faz e o senhor
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É? leva a fama. Conversa lá de Aral Moreira, Capitán

Como é que o senhor não conhece o Pingo? Sado, ali, aquela...
O SR. JOÃO MOREL - O Pingo ou o Gringo? O SR. JOÃO MOREL - Mas tava nos jornais es·

ses dias.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu já

disse. É um gaúcho que está estabelecido lá. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
senhor, mas o senhor sabe disso.

O SR. JOÃO MOREL - Mas não na região de O SR. JOÃO MOREL - Não.
Capitán Sado. Pode ser Ponta Porã, (ininteligível)... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - nhor sabe que a conversa que tem é que quem co-
Quem é Gringo? manda esse negócio lá é o Pingo, mas quem leva a

(Não identificado) - Região de Aral Moreira, fama é o senhor?
Sr. João Morei. O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

O SR. JOÃO MOREL - Ele é de Aral Moreira? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem nhor não sabe?

que conhecer porque a sua famíliajoteira con.hece! O SR. JOÃO MOREL - Não. Não tenho conhe-
O SR. JOÃO MOREL - Dá licença, pode ser um cimento.

carreírista? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-
(Não identificado) - É por aí. nhor tem medo do Pingo?
O SR. JOÃO MOREL - Por aí. O SR. JOÃO MOREL - Eu, não. Por quê?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Está O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hein?

O SR. JOÃO MOREL - Não devo pra ele. Nãocomeçando a...
devo pra ele.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
esse, exatamente esse carreirista lá do Rio Grande deve pra ele?do Sul, da região de Três Passos. Passo Fundo.

O SR. JOÃO MOREL - Não. Não sou inimigo
O SR. JOÃO MOREL - Não, não. Dá licença, dele. Não tenho negócio com ele.

esse Pingo tem cavalo na baia, lá no... na Hípica de O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Mas tu
Ponta Porão . vê qúe eu estou falando dô Pingo aqui não sei "ná

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É quanto tempo e o senhor está negando que não co-
esse mesmo, é esse mesmo. Conhece bem ele? nhece, não conhece, até que eu mostrei que não tinha

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu ti- como deixar de conhecer.
nha certeza. O SR. JOÃO MOREL - Dá licença, excelência.

O SR. JOÃO MOREL - Eu já vi ele. Não, não, É que o senhor foi falando e eu estou aqui na memó-
não... acesso a ele, não. ria, entende, e eu lembrei do carreirista, e o compa-



, Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34793

nheiro confirmou que é um carreirista. Eu lembro des- O SR. JOÃO MOREl - Não, não. Só falaram
se cavalo bom lá. Porque eu não mexo com cavalo. aquele que é o... ele tinha levado um tiro, se eu não
Eu fui na, na hípica lá, falar com um amigo lá, e me fa- me engano, na época, brigou lá na carreira.

. laram: esse é um... Lembro que na época ele tinha le- O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _

. vado um tiro, brigou com uma pessoa, coisa assim. Hã, hão Só uma pergunta. E o, e o senhor sabe se ele
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr. tem fazenda, onde é que ele cria, cuida dos cavalos

MoreI. dele?
O SR. JOÃO MOREL - Senhor. O SR. JOÃO MOREL - Não, não sei não.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS -

Então, o senhor, o senhor descreve pra nós então Não sabe.
-C-Qmo é que o Pingo que o senhor conhece. Como é O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.
que ele é, onde é q~e o senh~r conheceu ele, o que O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Bom,
que o senhor n~goclou com e e. o • Seu João, eu vou deixar os Deputados perguntarem,

O SR, JOAO MOREL - Esse de la das balas: mas eu quero dizer que as informações são muito for-
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - E. tes de que o senhor domina o tráfico especialmente
O SR, JOÃO MOREL - Lá da hípica? de maconha, e que a sua maconha abastece os mor-
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - É. ros do Rio de Janeiro. Tem testemunhas... o Rio de Ja-
O SR. JOÃO MOREL - Ele é polaco. neiro e mais sete estados. Têm testemunhas que di-
O SR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ É zem que o senhor também está entrando no tráfico de

polaco. . cocaí~a e no.~ráfico de armas, inclusive testemunhas
O SR. JOÃO MOREL -É olaco. que viram aVloes serem descarregados ~ carregados

p na sua fazenda com maconha, com cocama e com ar-
o O ~R. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - mas também. Então, as acusações pro seu lado são

Esta. E aI? _ gravíssimas e já têm depoimentos oficiais dando es-
O SR, JOAO MOREL - Média estatura, vamos sas acusações. Quer dizer, então, eu quero saber se

dizer, mais ou menos. depois, mais tarde, o senhor quer colaborar com a so-
O SR, DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Da ciedade ou não. Porque se não quiser, diante dessas

sua altura, mais ou menos? acusações e dessa possibilidade, eu acredito que a
O SR, JOÃO MOREL - Mais ou menos, por aí. CPI vai trabalhar muito pro senhor ficar aí muitos anos
O SR, DEPUTADO POMPEO DE MAnOS - na cadeia, porque sendo tudo isso verdade, o senhor

Mais ou menos? seria um dos braços dos morros do Rio de Janeiro na
O SR, JOÃO MOREL - É. fronteira com o Brasil, inclusive coincidentemente - o
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS _ sen~~r veja - o ~enhor tem suas. p~opriedades e~

E t o E o I t I Capltan Bado, e la estava o braço dIreito de Fernandl-
s a. ai e e e_m um cava o n?, no... o nho Beira-Mar, inclusive a mulher foi visitá-lo lá com

O SR, JOAO MOREL - E. Ele tem cavalo la. dois soldados do morro. Soldados entre aspas, não
O SR, DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - militares, soldados de traficante. Foram lá, visitaram

Quantos cavalos ele tep1, o senhor sabe? ele, justamente em Capitán Bado, onde o senhor tem
O SR. JOÃO MOREL - Não sei. fazenda. Não é uma coincidência muito grande?
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Então, eu vou deixar, Sr. Presidente, que passe a pa-

São bons os cavalos dele? lavra...
O SR, JOÃO MOREL - Não sei. O'SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA - Sr.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Relator, só uma pergunta, Sr. Relator. Perguntar a ele

Não sabe? se tem alguém da família dele além dele preso.
O SR. JOÃO MOREL - Não sei. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem.

O SR, DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA -
Sim. Mas como é que o senhor conhece? O senhor Tem?
conversou com ele? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele já

O SR. JOÃO II./iOREL - Senhor? disse: um irmão e uma irmã, por narcotráfico também.
O SR, DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - O O SR. DEPUTADO RICARDO NORONHA -

senhor conversou com ele já? Pois é. Ele falou muito da família, que a família conhe-



O SR. JOÃO MOREL - Em Juti, onde minha
mãe mora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
Arlete?

O SR. JOÃO ~JIOREL - É falecida.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fa

lecida. Francisca?

O SR. JOÃO i\fiOREL - Mora em Campo Gran-
de.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mora em Campo Grande. Que que a Francisca faz,
você sabe?

O SR. JOÃO ftliOREL - Ela tem a casa dela, tem
um filho advogado, um filho está estudando.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Uma vida normal.

O SR. JOÃO MOREL- Sim, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -Isra
el e Lucila presos.

O SR. JOÃO ~JjOREL - Presos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

NU~Jem um filho da Lucila preso?
.O SR. JOÃO MOREL - Tem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como é o nome dele?

O SR. JOÃO MOREL - Evandro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Evandro. Manoel Evandro?
O SR. JOÃO MOREL - Não, Manoel é o pai

dele, né?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Acho que é ele também. Manoel Evandro também
está preso, né? O senhor lembra da pena?

O SR. JOÃO MOREL - Senhora?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor lembra da pena?
O SR. JOÃO MOREL - Não, não, não lembro.

O SR. JOÃO MOREL - Lucila.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Lu-
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ce, a família conhece. De repente, a polícia prendeu a A. SRA. DEPUTÀDA LAURA C~RNEIRO -
pessoa errada, né? Como?

O SR. DEPUTADO ~JIOROí\!1TORGAr] - Então, O SR. JOAO i1JjOREL - A Tomásia.
eu... Eu passo o tempo, Sr. Presidente, aos Deputa- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
dos. consigo entender o que ele fala.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. JOÃO MOREL- Tomásia.
- Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Amália e Tomásia tão cuidando da sua mãe em Coro-
Morei, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, se- nel Sapucaia?
nhoras e senhores, Sr. Secretário do Estado do Rio O SR. JOÃO MOREL - Não, Juti.
de Janeiro, Or. Josias Quintal, que se encontra pre- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
sente neste momento entre nós, Sr. Morei, minha pri- Juti.
meira pergunta é muito simples: faz um mapa da sua
famflia. Quem são seus irmãos? Quem são seus so
brinhos? Quem são seus filhos? Vamos lá: irmãos.

O SR. JOÃO MOREL - Irmão: Israel.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Isra-
el.

cila.

O SR. JOÃO MOREL - Tomásia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARI\!EIRO - To
másia.

O SR. JOÃO MOREL - Amália.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARi\lEIRO 
Amália.

O SR. JOÃO MOREL - Arlete e Francisca.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Arlete e Francisca. São todas as suas irmãs.

O SR. JOÃO MOREL - Senhor? Senhóra?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARi\lEIRO 
Seus irmãos. Isso?

O SR. JOÃO MOREL - Irmão, só o Israel. Só o
Israel.

A SRA. DEPUTADA LAURA CAR~JEIRO - O
Israel e cinco irmãs: Lucila, Tomásia, Amália, Arlete e
Francisca. Tomásia, Amália, Arlete e Francisca onde
se encontram?

O SR. JOÃO MOREL - Tomásia está cuidando
em Juti. Está cuidando da minha mãe, da velha.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim.

O SR. JOÃO MOREL - Pra onde eu ia indo on
tem quando eu encontrei os agentes da federal na es
trada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim.
Amália?

O SR. JOÃO MOREL - E a Tomásia mora em
Juti.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Acho que são nove anos. O senhor lembra da pena da
Lucila?

O SR. JOÃO MOREL - Não, não lembro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ela
é sua irmã querida.

O SR. JOÃO MOREL. - É?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ela
é sua irmã querida. Não é sua irmã querida?

O SR. JOÃO MOREL - É minha irmã, sim, mas
eu nunca fui lá visitar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
sei que o senhor nunca foi lá. Nós ouvimos isso. Eu sei
que o senhor nunca foi lá, mas o senhor sempre man
dou pessoas lá visitá-Ia, não foi?

O SR. JOÃO MOREL - Vai as outras irmã, so
brinha, minha filha.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Lu
cila está condenada, se não ri-Ie engane, a 24 anos.

O SR. JOÃO MOREL - Não sei, senhora, se eu
falar pra senhora que eu sei...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vou
lembrar o senhor. A gente vai lembrando, quem sabe
o senhor vai lembrando junto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputada Laura, há uma coisa interessante no de
poimento dos irmãos dele. Eles dizem o seguinte:
"Nós tamo aqui pagando"... eles também não devem
nada, os seus irmãos não devem nada. Eles dizem o
seguinte: "Nós tamos aqui pagando porque a Polícia
acha que tomo mundo que é irmão de João Morei é
traficante". Depoimento da sua irmã e do seu irmão.

O SR. JOÃO MOREL - Como é que é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A Polícia acha que todo mundo que é irmão de João
Morei, que é irmão dele é traficante.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É da
família MoreI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É traficante. E seu irmão diz que o tempo inteiro no
Paraguai só vivia na oficina dele, nunca foi na sua fa
zenda pra não ser confundido.

O SR. JOÃO MOREL - É verdade. Eu não sei
se é por isso que ele nunca teve na minha fazenda,
mas muito pouco contato comigo, isso é verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E falou que era pra não ser confundido.

O SR. JOÃO MOREL - E é verdade. Quer dizer,
pouco contato com ele.

O SR. DEPUTADO EI3E~ SiUf~ - Sr. Presiden
te, Deputada Laura, só um adendo a isso aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quero registrar a presença do Prefeito de Campos
aqui, aproveitar, o DI'. Arnaldo Viana. Seja bem-vindo,
doutor.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - A identifica
ção do Sr. Morei, a identificação do Sr. Morei é patriar
ca da família Morei, traficante de cocaína. A coisa não
é muito assim, ele é que sabe, não sei. O senhor sabe
tudo, Seu MoreI!

O SR. JOÃO MOREL - Eu sei tudo?

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - O senhor
pode não querer dizer, e aí é uma questão complica
da, porque o senhor está depondo sob juramento,
mas o senhor sabe tudo, o senhor é o patriarca dessa
família, da qual duas pessoas estão presas...

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA """'1 ••• outras
descarregam caminhonetes de armas. Mas eu agra
deço o aparte da Deputada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei
xa eu tentar continuar aqui. Além disso, ent~o, a gente
já tem presos o Israel, a Lucila, o Manoel Evandro. E
quem é mano?.I _

O SR. JOAO MOREL - Mano?

A SRA. DEPUTADA LAURA CAfU\lEiRO 
Mano.

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não? Ramon, seu filho.

O SR. JOÃO MOREL - Tenho um filho com
nome Ramon.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
ais são os nomes dos seus filhos?

O SR. JOÃO MOREL- Ramon MoreI.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ra
mon, só tem o Ramon de filho?

O SR. JOÃO MOREL - Ramon MoreI.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Quem vive com o senhor? Só o Ramon?

O SR. JOÃO MOREL- Só o Ramon, o Mauro...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

Mauro.

O SR. JOÃO MOREL - É, irmão dele.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
o Mauro é irmão do...

O SR. JOÃO MOREL - É tudo casado, só vai lá
visitar.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
sei. Estou perguntando quem são seus filhos. O Ra
mon...

O SR. JOÃO MOREL - O Ramon, o Mauro...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Então, não é só o Ramon. Tem o Mauro também.
O SR. JOÃO MOREL - Tem o Mauro sim, se

nhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como é o apelido do Mauro?

O SR. JOÃO MOREL - Como é o apelido?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Maltã)
- Um minutinho, vou pedir aos Srs. Deputados para
se revezarem nas votações, quatro votações já, por
favor.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu pediria que alguém justifi
casse a presença. Eu votei uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Presidente está insistente e ele diz que não vai
valer.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É. E eu gostaria que se revezassem os Srs. Deputa
dos, faz o favor.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já
perdi quatro, então.

(Não identificado) - Todos nós, só votamos
uma vez.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
votei uma vez. -l • - ... ~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Faz o favor.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vou
continuar perguntando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Padre Roque fica, porque em seguida é o senhor,
viu?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bom, então o Mauro, como é o nome do, ele não tem
apelido? Não tem apelido?

O SR. JOÃO MOREL - à Mauro?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Não, o Mauro. '

O SR. JOÃO MOREL - Não...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mano, Neno, nada?

O SR. JOÃO MOREL - Neno. Chamavam de
Neno, mas quando era pequeno...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
apelido dele é Neno, né?

O SR. JOÃO MOREL - Neno.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Então não estou tão mal informada, né, se até apeli
do, o nome do seu filho, que o senhor nem disse que
era filho! Vamos continuar aqui. O senhor tem uma, o
senhor vive de fazendas, não é isso?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu

antas cabeças o senhor tem?
-O-SA:-iJOÃ-o-MOREL - Umas duas mil e qui

nhentas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Duas mil e quinhentas, três mil cabeças.

O SR. JOÃO MOREL - (Ininteligível.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

diz que seu gado é muito bom.
O SR. JOÃO MOREL - Graças a Deus.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mui

to bom.
O SR. JOÃO MOREL - Graças a Deus.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Diga pra mim outra coisa: qual é o tamanho da fazen
da?

O SR. JOÃO MOREL - É 839 hectares uma
propriedade...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Agora, Seu MoreI, deixa eu explicar uma coisa pro se
nhor. Eu tive a oportunidade de conversar muito...

O SR. JOÃO MOREL - Senhora?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu

tive a oportunidade de conversar muito, isso foi públi
co. O Presidente me designou, a mim e ao Deputado
Wanderley Martins, nós conversamos mais ou menos
umas, eu devo ter conversado mais ou menos umas
duas horas com a Lucila, reservadamente.

O SR. JOÃO MOREL - Com quem?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Com a Lucila, com a sua irmã. Por isso eu disse que
ela sua irmã querida. Nós ficamos eu e ela sozinhas
mais ou menos uma hora e meia. Comemos pizza,
conversamos e eu percebi nela e percebi em todos os
depoimentos uma questão que eu queria saber a sua
opinião. Quando o Israel foi presa, ele fugia de uma
condenação, não é isso.

O SR. JOÃO MOREL - Sim, sim, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

ele foi da Capitán Bado.
O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Né? chegou seu irmão. Houve uma troca de cabeças.
Ter o seu apoio, estou certa? Lógico, procurou o ir- Como é que foi isso? O que que o senhor acha?
mão pra ter o apoio dele, não é isso? O SR. JOÃO MOREL - Eu não posso dizer

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora. nada pra senhora. Agora, a senhora me disse que eu
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - tenho acesso à polícia paraguaia, se eu tivesse...

Agora, o que não ficou muito claro pra mim e nem A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
para os Deputados que foram ao Mato Grosso do Sul, perguntei. Eu não digo nada, eu pergunto.
e muito menos pros Deputados que souberam do fato O SR. JOÃO MOREL - '" se eu tivesse prote-
aqui em Brasília, é como, se o senhor não tem ne- ção deles, então eu acho que eles não iam fazer isso
nhum poder além de ser um fazendeiro, um simples aí com meu irmão, iam me avisar. Simplesmente pe-
fazendeiro em Capitán Bado, por que seu irmão sairia garam ele; prenderam, levaram na rua, não sei, na
do Brasil pra se esconder no Paraguai, sob a sua pro- casa dele.
teção? Que proteção é essa que o senhor poderia A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Eu
dar? Qual é o seu acesso à polícia paraguaia? vou lhe explicar por que que eu não sei. O senhor já

O SR. JOÃO MOREL - A polícia paraguaia? ouviu falar em consórcio, sem ser de automóvel?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É. O SR. JOÃO MOREL - Um pouco.

O SR. JOÃO MOREL - Meu conhecimento. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
Todo mundo me conhece lá, senhora. droga, o senhor já ouviu falar? Consórcio de droga?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim, O SR. JOÃO MOREL - Não.
conhece, e conhece a pont~ d.o ,senhor, va~?~ di~er, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
manter um condenado brasileiro sob sua vlgllancla... Nunca ouviu falar?

. O SR. J~ÃO M~REL- Nã~, se fosse assim ~ão O SR. JOÃO MOREL _ Não.
tinham prendido ele la e recambiado ele pro BraSIl. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ O

A SRA: DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas senhor seria um dos donos de um consórcio. Sócio de
exatamente ISSO que quero chegar. um consórcio. Cada um na sua área. Fernandinho na

O SR. JOÃO MOREL - Senhora? , distribuição, o senhor na maconha e um pouquinho
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E na cocaína, porque virou moda e é menos trabalhoso,

exatamente nisso que quero chegar. O que ficou de- e Pingo na cocaína. É um belo consórcio. Trabalhando
senhado no que a gente pode notar, no Mato Grosso direto com a Colômbia ou com a Bolívia, mandando
do Sul, é que isso se deu através de uma troca. Ou ao para o Mato Grosso do Sul, quando era maconha, e
invés de entregarem Fernandinho Beira-Mar, entre- para o resto dos Estados, direto, por avião, quando é
garam o Israel Morei, que era muito pequeno no es- cocaína. É uma boa construção, o senhor não acha?
quema. Que que o senhor, como irmão de Israel Mo- Trabalho fácil de fazer, na medida em que vocês têm
rei, pensa disso? O pacto era: vamos entregar Fer- todo um equipo. E as informações que a gente tem
nandinho Beira-Mar. Mas ele paga bem, o senhor são que, por exemplo, na sua fazenda são sessenta
sabe disso. Vamos deixar o Israel mesmo, porque ele homens armados.
é pato novo, bobo, a gente usa ele. O SR. JOÃO MOREL - Não é verdade, não.

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora. O Israel, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu-
eu fiquei sabendo que ele foi preso no Paraguai, veio antos armados tem?
a Ponta P~rã e entreg~r~m el~ pra polícia brasileira. O O SR. JOÃO MOREL _ Não é verdade.
que eu seI do Israel fOI ISSO ai.

A SRA DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ É A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu-

d d f ··' antos homens armados tem na sua fazenda?ver a e, OI ISSO mesmo. •
O SR. JOÃO MOREL - Fiquei sabendo isso ar. O SR. JOAO MOREL - Nenhum.

Não que eu estava lá, nem que presenciei, é o que eu A ~RA. ~EPUTADA LAURA CARNEIRO -
fiquei sabendo. Como nao tem .•

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu O SR~ JOAO MOREL - Nenhum, senhora. Falo
sei, mas nessa prisão, a polícia brasileira não estava pra senhora.
esperando Israel. Estava esperando Fernandinho. Só A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
que, de repente, ao invés de chegar o Fernandinho, Capitán Bado?



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pois
o Cláudio é sócio dele.

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pois
é. É sócio em várias atividades, não só nas fazendas,
mas naquelas, assim, que o senhor também não sabe
que existem. O senhor conhece Denis Mattoso?

O SR. JOÃO MOREL - Não, eu não conheço.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não

conhece. Mas o senhor conhece bem a região, né? O
senhor conhece bem Capitán Bado e bem Coronel
Sapucaia, né?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece lá alguma fábrica de carroceria?

O SR. JOÃO MOREL - Conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Co
nhece?

O SR. JOÃO MOREL - Conheço.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De

quem é essa fábrica? Vamos ver se a gente lembra.
O SR. JOÃO MOREL - Deixa eu ver...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei

xa eu dizer uma coisa pro senhor, Sr. MoreI. Eu já, a
gente está aqui há um ano nessa Comissão, já deu
pra perceber: toda vez que o senhor é perguntado so
bre alguma coisa que é pública, o senhor responde;
quando é possível de descobrir, o senhor muda de ati
tude e quase responde; quando, em princípio, o se
nhor acha que a gente não tem nada, o senhor nega.
Então, o senhor já não ia responder, já vai começar a
responder. Eu perguntei pelo nome. Agora que eu
perguntei pela fábrica de carroceria, agora o senhor
vai saber quem é o Denis. Vamos, então, lembrar de
uma vez, que a gente não tem muita paciência não.
Vamos tentar.

O SR. JOÃO MOREL - É dois irmão, senhora. É
porque não me vem na mente o que eu sei, aonde in
clusive fazem trabalho de carroceria de tora. São dois
irmãos.ano
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O SR. JOÃO MOREL - Falo pra senhora. Eu A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
fico aqui, sim, senhora. Quem é esse?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O O SR. JOÃO MOREL - Paraguaio, fazendeiro.
s~nhorvai ficar aqui a tarde inteira para me convencer A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pa-
que em Capitán Bado o senhor não tem nenhunzinho raguaio. O que que ele faz?
armado! O SR. JOÃO MOREL - Pecuarista.

O SR. JOÃO MOREL - Eu estou... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fa-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Até zendeiro.

aqui no Brasil, em área que não tem nenhum perigo, O SR. JOÃO MOREL - Fazendeiro, sim, senho-
tem pelo menos um capataz com uma arminha, para ra.
segurar, nem que seja para matar raposa.

O SR. JOÃO MOREL - Não, vai me desculpar,
senhora. A senhora está mal informada. Me desculpe,
senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, estou muito bem informada.

O SR. JOÃO MOREL - Me desculpe, senhora,
me desculpe.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
tem nenhuma arminha, umazinha, assim, uma espin
gardinha de matar... chumbinho? Nada?

O SR. JOÃO MOREL - Não, eu não vou lhe di
zer que eu não tenho um rifle nem nada na fazenda.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
melhorou! Tem rifle.

O SR. JOÃO MOREL - Agora, dizer que eu te
nho trinta, quarenta homem armado, não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
antos homens o senhor tem? Eu falei sessenta.

O SR. JOÃO MOREL - E para falar a verdade,
eu detesto - já comentei -, eu detesto arma, detesto
arma.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
testa arma. Isso eu já sabia. O senhor detesta arma, o
senhor detesta cocaína, o senhor detesta maconha, o
senhor detesta traficante, não é isso?

O SR. JOÃO MOREL - Não...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
que mais que o senhor detesta? Detesta Deputado da
CPI do Narcotráfico. Isso eu já sei. Mas vamos conti
nuar aqui, pro senhor mentir mais um pouquinho: '

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor conhece Cláudio Jacó de Britq?

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não

conhece. Selen Canaan?

O SR. JOÃO MOREL - Conheço. Selen Cana-



co.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu

disse que... se for o mesmo, se for o mesmo.
O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele

é muito conhecido na cidade. Ele comprou um super
mercado ultimamente?

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Goi

aba? O senhor já ouviu falar?

O SR. JOÃO MOREL - Mecânico. Se é mecâni
co, conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
não sei se ele começou como mecânico, mas ele gos
ta de trabalhar com caminhão com fundo falso.

O SR. JOÃO MOREL - Não, mecânico. Conhe
ço de uma oficina mecânica, Goiaba.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bom, além de mecânico ele hoje, por acaso, lá em
Coronel Sapucaia...

O SR. JOÃO MOREL - Não sei.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor conhece bem Coronel Sapucaia. Vamos rá, é
do lado, é coladinho. O senhor conhece bem Coronel
Sapucaia.

O SR. JOÃO MOREL - Conheço.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mui

to bem, é uma cidadezinha pequenininha.

O SR. JOÃO MOREL - Mas se ele tem outra ati
vidade, não conheço, minha senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, não. Eu não falei que ele tinha alguma atividade.

O SR. JOÃO MOREL- Eu sei que ele é mecâni-
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.
Isso! Viu como ele lembrou? Pois é, o Denis. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não

O SR. JOÃO MOREL - Eu conheço. é grande.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) - O SR. JOÃO MOREL - Não, não sei não, não
Um deles é o Denis. sei, não sei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
senhor conhece o Denis, então. Está bom. Vamos sabe. O senhor não foi lá comprar ainda não?
continuar lembrando aqui. ~u ~? qu~ro que o senhor O SR. JOÃO MOREL _ Não sei não.
lembre das pessoas, pra mim Ja esta bom. O senhor '.
conhece um paraguaio de nome Librado Benitez. ~ SRA. ~EPUTA~A LAURA CARN!=IRO - ~eJ-

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço. xa eu ler ~qul um depo~mento, que e~ nao vou dizer
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Não de quem e, p~rque senao o ~enhor va.' m~nda~ ma!ar

h O h h I f 'b' d b n - o senhor, nao a... Os que dizem aquI, nao sei se e ocon ece sen or con ece aguma a rica e a - _ . _ .,"? senhor, nao posso provar ainda, nao posso dizer, em-
cos por a. _ _ bora não responda, porque eu estou no exercício da

O SR. JOAO MOREL - Nao. _ minha atividade profissional nesse momento. Mas eu
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nao. não vou ler o texto todo, não. Só vou ler um pedacinho,

pra não identificar o testemunho. liA operação foi reali
zada" - umas dessas de transporte de maconha e co
caína -, "a operação foi realizada eram cerca de vinte
e três horas. Que o nome do motorista da Carreta era
Valdir Fernandes:' O senhor conhece Valdir Fernan
des?

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nunca ouviu falar. "Que a droga pertencia à família
Morei, sendo que estes" - os Moréis -, "conhecidos
traficantes de Coronel Sapucaia, sendo pai e dois fi
lhos de nome João, Israel e Ramon." Ele só errou no
Israel. Ere achou que era seu filho, mas é seu irmão,
que Israel também é jovem. Então, não sou eu que es
tou falando, não é o Deputado Moroni, não é o Depu
tado Eber, não é o Presidente, não é ninguém. Está
aqui, Ó. Está no papel.

O SR. JOÃO MOREL - Não é verdade, não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mi
nistério Público.

O SR. JOÃO MOREL - Não é do meu conheci
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Deputada, por favor. Sr. MoreI, eu precisava falar no
vamente isso com senhor, na tentativa de ajudá-lo:
não é verdade ou não é do seu conhecimento? Faz
muita diferença. Ainda há pouco, quando se tratava
de fotografia, o senhor deu uma resposta que não era
uma resposta objetiva. Suas respostas aqui terão que
ser todas objetivas, porque já existe uma série de de
poimentos, de seus irmãos, de parentes, de pessoas
daquela região. E todos eles estão aqui na CPI. Então,
as suas palavras precisam ser definidas. Não é do
seu conhecimento ou não é verdade?



ro!
O SR. JOÃO MOREL - Não, mas não está no

meu alcance, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Como não está? O senhor é fazendeiro...
O SR. JOÃO MOREL - Não, ela não me pediu.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

...rico, tem dinheiro. Ela está presa e o senhor não aju
da, nem como irmã!
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O SR. JOÃO MOREL - Não é, não é verdade. O SR. JOÃO MOREL - Foi Prefeito, o pai dele
Não é do meu conhecimento e não é verdade. foi Prefeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
Pois não, Deputada. foi até candidato uma vez, não foi?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei- O SR. JOÃO MOREL - Não, o pai dele...
xa eu continuar. O senhor já ouviu falar, o senhor sabe A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
as condições que a sua irmã querida, Lucila, foi presa. não era piloto do Uê? O Uê, aquele...
E eu gostei dela, viu? Gostei dela. O SR. JOÃO MOREL - Não, não sei.

O SR. JOÃO MOREL - Obrigado. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - sabe. O senhor sabe quem é Uê?,

Achei ela arretada. O Israel, não, achei um bobão. O SR. JOÃO MOREL - Não, não sei.
Mas ela, arretada. O senhor, estou... é mais esperto A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já
do que todos juntos, obviamente, né? Não podia ser ouviu falar nesse nome?
diferente, até porque é o el capo. Deixa eu perguntar O SR. JOÃO MOREL _ Não, não.
uma coisa pro senhor: o senhor já ouviu falar em SíI- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ O
vio?

senhor não conhece o processo da sua irmã?
O SR. JOÃO MOREL - Hã?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor não conhece o processo da sua i(mã?
O SR. JOÃO MOREL - Minha irmã?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,

da Lucila, da sua irmã querida. O senhor 1ão conhece
o processo dela? O processo que ela resl-(onde, o se
nhor nunca pediu a alguém, a um advogado para ir lá
olhar o processo da sua irmã? Eu não acrJdito nisso.

cfSR. JOÃO MOREL - Eu pedi?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Estou-lhe perguntando se o senhor nunca pediu.
O SR. JOÃO MOREL - Eu nunca pedi, não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Nunca?
O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

que irmão é esse?
O SR. JOÃO MOREL - Hã?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que

irmão que o senhor é pra sua irmã, que não vai aju
dá-Ia?

O SR. JOÃO MOREL - Ajudar ela?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cla-

O SR. JOÃO MOREL - Em quê?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Síl

vio, Sílvio, um piloto.
O SR. JOÃO MOREL - Já, já.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem é ele?

O SR. JOÃO MOREL - Se não me engano, está
preso, hein!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É?
O SR. JOÃO MOREL - É.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
o senhor ouviu falar...

O SR. JOÃO MOREL - É de Amambai.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Éde

Amambai?
O SR. JOÃO MOREL - É de Amambai.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Qual é o, como é o nome, como é que chamam ele, o
senhor lembra?

O SR. JOÃO MOREL - Senhora?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor lembra como é que chamam o Sílvio?
O SR. JOÃO MOREL - Não, não. Sílvio, Sílvio, é

um rapaz...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não

é Sílvio Cantor, não?
O SR. JOÃO MOREL - Pode ser.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Pode ser.
O SR. JOÃO MOREL - É, pode ser. O pai dele

foi Prefeito de Amambai.
A SRA. DEPUTADA LAUR.'.. CARNEIRO - O

pai dele foi Prefeito, do Sílvio Cantor?
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O SR. JOÃO MOREL - Não, isso é problema soa, um piloto - qual é mesmo o nome do seu piloto,
dela. Nunca chegou ninguém falando pra mim, pra, quando o senhor tinha o seu avião?
pedindo... O SR. JOÃO MOREL - Paulo Mendonça.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pa-
Então o senhor nunca mandou um advogado pelo ulo Mendonça. Qual era o apelido dele?
menos para olh,?r o processo dela? O SR. JOÃO MOREL - Paulo, não, Paulo. Não

O SR. JOAO MOREL - Não, nunca mandei, se- tem apelido.
nhora. Nunca mandei. Por que eu vou falar pra senho- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Oi?
ra que eu mandei, se eu nunca mandei? O SR. JOÃO MOREL - Paulo, só Paulo. Não

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - tem apelido.
Então, e,ntregar a cabeça~o irm?o também não custa A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Pa-
nada, ne, porque quem nao esta nem preocupado se I M d

. - . - t . . tUa en onça.a Irma vai ser presa ou nao, es a presa a VJn e e qua- - .
tro anos. Entregaracabeça do irmãó em troca de dei- O SR. JOAO MOREL - Paraguaio.
xar com o Beira-Mar não custa nada. Estou certa? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
Estou errada? Diz alguma coisa. Ou eu estou certa, foi alguma vez ~reso ou responde algum processo?
ou eu estou errada. "A senhora enlouqueceu, o seu O SR. JOAO MOREL- Não, que eu saiba, não.
raciocínio está errado:' A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

O SR. JOÃO MOREL - Eu estou respondendo Não? Paulo Mendonça, não.
pra senhora que eu nunca mandei, ué. Nunca me pe- O SR. JOÃO MOREL - Não.
diu. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Era

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) - piloto exclusivo do senhor?
faefrescar um pouco a cabeça do seu MoreI. Seu Mo- O SR. JOÃO MOREL - Senhora?
rei, no ano passado, um coronel sentou aí nesse lugar A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Era
que o senhor está sentado, e o irmão dele trabalhava piloto exclusivo?
pra ele, mandando droga daqui do Brasil pro exterior. O SR. JOÃO MOREL _ Sim, senhora.
Primeiro, ele não conhecia o irmão - olha o absurdo!
Depois, não se relacionava com o irmão. No final, fo- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
ram os dois presos, ele e o irmão. Sr. More', sua irmã trabalhava pro senhor?
presa, o senhor não precisando de... precisando de O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.
defesa, como todo preso, naturalmente, não é o se- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
nhor, não foi o senhor que bancou o advogado dela? senhor já ouviu falar no Muleta? Muleta é um piloto

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. que usa muletinha. Ele tem um problema...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) - O SR. JOÃO MOREL - É um aleijado?

Deputada. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - um aleijado. O senhor conhece?

Não, bancar não é nada. Não se interessar é que me O SR. JOÃO MOREL - Já conheci ele.
estranha. Aliás, eu não estranho mais não. Aliás, cada A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
vez eu estranho menos. Gente, é impressionante, todo mundo que a gente

O SR. JOÃO MOREL - Se eu falar que, que eu conversa, conversa, não, que a gente interroga, todo
banquei, que eu fiz, eu estou mentindo. mundo que a gente interroga, ligado ao tráfico, conhe-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está ce o Muleta. Todo mundo! Esse homem é craque, ele
certo. é craque. A gente sabe que ele é craque, né?

O SR. JOÃO MOREL - Eu estou aqui para falar O SR. JOÃO MOREL - Quem?
a verdade. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Muleta. Mas não é em jogar crack só, como dizia uma
senhor não mente, só fala a verdade. Vamos continu- amiga nossa.
ar. O SR. JOÃO MOREL - É um aleijado, né? Que

O SR. JOÃO MOREL- Está certo, excelência? num...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.

xa eu continuar aqui. O senhor se lembra de uma pes- Como é? Onde é que o senhor conheceu o Muleta?



va.

va...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vou
dar uma chance. O senhor não minta, não, vou dar
chance!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
vou lhe dar chance pro senhor não mentir dessa vez.

O SR. JOÃO MOREL - Não, eu não estava nes
sa festa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Antes do senhor mentir.

O SR. JOÃO MOREL - Não, mas eu não esta-

O SR. JOÃO MOREL - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nunca. Então, o senhor não tem memória? Agora, é...
diz uma outra coisa aqui pra mim. Por que que o se
nhor acha que nós teríamos... Antes disso, vou fazer
outra perguntinha, antes de fazer essa. O senhor dis
se_que conhecgu 9 Pingo, n~L_O senhor aca:bou lem
brando do Pingo.

O SR. JOÃO MOREL - Sim, sim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor lembrou do Pingo. O senhor lembra também
da fazenda do Pingo?

O SR. JOÃO MOREL - Da minha fazenda?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
Pingo. Da fazenda do Pingo.

O SR. JOÃO MOREL - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não.
Nem o senhor conhece Fernando Beira-Mar.

O SR. JOÃO MOREL - Não, nem sei a casa
dele... num...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor também não conhece Fernandinho Bei
ra-Mar?

O SR. JOÃO MOREL - Não, não sei não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
que que o senhor, Fernandinho, Pingo e outras pes
soas mais estavam fazendo numa festa de 15 anos da
filha do Pingo, lá na fazenda do Pingo? O senhor quer
que eu descreva, antes de o senhor falar, antes de o
senhor negar?

O SR. JOÃO MOREL - Não, eu, eu não esta-
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O SR. JOÃO rIilOREL - Sentado no carro, o cara A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pi-
falou pra mim: "Esse cara aí dirige, não tem perna". xoxó.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É? O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.

Sentado num carro? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
O SR. JOÃO ilI10REL - (Ininteligível.) Tava to- Nunca? Pitoco?

mando cachaça.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Onde isso?
O SR. JOÃO ilJl0REL - Lá em, lá em Sapucaia,

em Capitán Bado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Lá,
lá em Capitán Bado?

O SR. JOÃO MOREL - Lá em Sapucãiã, em
Capitán Bado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Lá
em Sapucaia? Quer dizer, é tão pertinho que você já
fala como se fossem as duas cidades a mesma coisa.

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aí o
Muleta andava por lá?

O SR. JOÃO MOREL - Andava por lá.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - fa

zendo o quê?
O SR. JOÃO MOREL - Não sei.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor não teve curiosidade?
O SR. JOÃO f\I10REL - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor não teve curiosidade de um homem que diri
gia, dirigia avião e aqui... porque ele era piloto de

.- '?aVia0, ne.
O SR. JOÃO 1II10REL - Nada. Não, não tinha

mais avião nessa época que ele esteve aqui. Ele este
ve agora há pouco tempo, andou por lá.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pois
é. Esse Muleta é quente. Está até condenado em So
rocaba. O senhor sabe o nome dele todo?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vou

dizer pro senhor: Valter Verone Rogensky. Ainda tem
um nome bonito - Rogensky. É um craque, literalmen
te. O senhor nunca trabalhou com ele?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

as informações que a gente tem é que ele estava ab
solutamente ligado ao senhor. Mas eu acho engraça
do é que só o pessoal do narcotráfico conhece ele.
Todo mundo sabe quem é o Muleta. Negócio... E Pixo
XÓ, o senhor já ouviu falar?

O SR. JOÃO ~.I10REL - Quem?



o SR. JOÃO MOREL - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Lembra de alguma coisa!

O SR, JOÃO MOREL - Não existe.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vai!
Lembra do F, depois do e, depois do r, depois do n,
depois do a, depois do outro n, depois do d, depois do
a, do o... e a gente vai achando. Vamos ver se o se
nhor lembra.

O SR, JOÃO MOREL - Não sei,anora que eu
lembrar eu respondo, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor não lembra?

O SR. JOÃO MOREL - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nunca ouviu falar? Nem da aparelhagem de comuni
cação que Fernandinho instalou lá na sua fazenda
para poder telefonar do Iridium dele? O senhor tam
bém não lembra disso?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.

A. SRA, DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não? O senhor tem uma memória muito ruim. É ruim
a sua memória! Mas a nossa não é, não! É boa! O se
nhor já ouviu falar no Adão?

O SR. JOÃO MOREL - Se eu ouvi falar...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No
Adão ou Júlio? É a mesma pessoa - Adão ou Júlio.

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não?

O SR. JOÃO MOREL - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já vi
que o senhor vai dizer "não" pra mim o tempo todo. O
senhor está tão... desânimo... Raul Salávia, o senhor
conhece?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Também não. Emerson? Emerson?

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Val
denor Marchezan, o senhor conhece?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.

A SRA, DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem que o senhor conhece?

O SR, JOÃO MOREL - Não sei, a senhora
pede, pergunta, eu vou responder, minha senhora.

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34803

O SR. JOÃO MOREL - Não, se eu falar que eu Diz pra mim, veja se o senhor lembra disso pelOlne-
estava, eu estou falando pra senhora que eu estou nos.
mentindo, senhora!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
vou dizer mais ou menos como é que a filha dele fisi
camente, só pra o senhor ver como a gente sabe.

O SR. JOÃO MOREL - Não, mas eu não esta-
va, senhora! Não, não. Nada, nada. Não, senhora!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dei
xe eu ler pro senhor. Fica calmo, fica calmo!

O SR. JOÃO MOREL - Nunca, nunca!

ASRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fica
calmo. Eu vou ler pro senhor como é que é a filha dele.
A filha, não, porque eu não vou me meter com filha,
não. Eu não gosto de falar de família, não, mas... não,
não vou fazer isso não porque eu não vou... de repen
te a mulher, a filha não tem nada com isso. Mas foi
uma festa de 15 anos, se o senhor quiser...

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...eu
até lhe mostro. Não vou falar alto porque...

O SR. JOÃO MOREL - Certeza. Certeza abso
luta, minha senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
ainda tenho certos pruridos. Mas era uma festa de 15
anos com muita gente, com a... o senhor. E nessa fes
ta, o que se dizia, e acho que até a última foto que se
tem do Fernandinho é nessa festa, até pro senhor
mandar recado pra ele. É... o que se dizia é que Fer
nandinho tinha cometido um duplo assassinato lá na
fazenda do Pingo. E o Pingo disse pra ele: "PÔ, Fenan-
do, faz o seguinte: pra segurar a onda, tu vai lá pra
casa do Morei até o povo esquecer, a gente enterra os
caras aqui, está tudo bem". O que que o senhor acha
disso? O que que o senhor lembra disso? Tenta lem-
brar! Faz um esforço de memória! A festa foi na AABB.
Na AABB. Tenta lembrar. Lembra, DI'. MoreI. Lembra,
lá! Vamos ver se I) senhor lembra. Tenta lembrar.

O SR. JOÃO MOREL - Não, não!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
lembra?

O SR. JOÃO MOREl - (Ininteligível) absoluta.
Certeza absoluta!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, (ininteligível) falando da festa, estou falando do,
do assassinato, de um duplo assassinato lá na fazen-
da do Pingo e que aí o Pingo disse: "Vamos fazer o se
guinte, vamos levar lá pro... fica lá no Morei, Fernandi
nho". O senhor acha que eu inventei isso da onde? O
senhor acha, que imaginação é essa que eu ienho?



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
não é 15 quilinhos, como hoje foi apreendido aqui em
Brasília, não. São toneladas e mais toneladas e mais
toneladas; 60% do consumo interno desse País. Nove
Estados.

(Intervenção ínaudíveJ.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não

é uma brincadeirinha, não, Deputado Gabeira.
O SR. DEPUTADO FERNArIJDO GABEIRi~ 

Não estou falando que é brincadeira, não. Eu ouvi a
senhora dizer que ele está trazendo maconha pra
esse País. Esse País produz muita maconha.

A SRA. DEPUTADA LAURA C~RNEIRO 
Não, mas não da qualidade da maconha produzida no
Paraguai.

O SR. DEPUTADO FERNANDO G.~BEIRA - É
melhor?

A SRA. DEPUT~Dft, LJ\.URA CMRi\~EIRO - A
deles é muito melhor.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Ah, então está bem! Eu não sabia disso não.

A SRA. DEPUTADA LAURA C~RNEIRO - O
grau de entorpecente da maconha paraguaia é indis
cutivelmente maior que o grau de entorpecente pro
duzido no Brasil.

O SR. DEPUTADO FERi\lA'''DO GABEIRA 
Se a senhora conhecesse um pouco a maconha, não
ia ficar tão alarmada com o fato de a maconha entrar
no Brasil.

A SRA. DEPUTADA ü\UR~ C~Ri\lEIRO - Ah,
mas eu fico alarmada.

O SR. DEPUTADO FERrU~I\~DO GA,BEIR~> 
Aliás, o dia em que a maconha entrar no Brasil, o Bra
sil vai avançar muito.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu- família de três gerações de gente presa. Só nãv con-
ando o Deputado Moroni lhe perguntou se havia nar- seguiu nunca pegar o senhor. O senhor sabe o que foi
cotráfico na área, o senhor disse que o senhor ouvia que a gente recebeu ontem, que frase a gente ouviu
falar. Há quantos anos o senhor mora lá mesmo? ontem? Eu não vou dizer de quem, porque eu nunca

O SR. JOÃO MOREL - Estou lá desde de 1964. digo fonte. A frase foi a seguinte: "O que aconteceu
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ontem, com a prisão de João Morei, não acontece

Sessenta e quatro. A minha idade, quer dizer, um pou- ~ma vez no séc~lo!JJ O senhor tem noção do que é
quinho, um aninho a mais... a menos. Tem 36 anos ~sso? O se~hor VIU qu~ o senho.r.:. e eu estou falando
que o senhor vive lá... ISSO que fOI uma autorlda?e policiai que falou. Pro ~~-

O SR. JOÃO MOREL _ Sim, senhora. nhor ver co~? o senhor e grande. Era! Porque vai fi-

A ~RA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ... car peoquseRnlnJ'OnhA-oO' MOREL -li d b h
na fronteira. . u o em, sen ora.

O SR. JOÃO MOREL _ Sim, senhora. A SRA. DEPUTADA LAURA CAR.r\lEIRO -
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Qu- Igual a todos os outro~, por~u~ o s~nhor te trazendo

t
h b't t t C I S . maconha pra esse Pais aqUi ha mUitos anos.

an os a I an es em mesmo em arone apucala, O SR JOA-O I\i~OREL D' I' ? P f
Deputado Moka, o senhor, mais ou menos? • 'I - a 'cença. osso a-

O SR. JOÃO MOREL - Senhora? lar?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
antos habitantes tem lá? Quantos habitantes?

O SR. JOÃO MOREL - Não sei, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Uns... Pelo que eu vi, é uns três mil, quatro mil...
O SR. JOÃO MOREL - Não sei.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ....

habitantes. Não pode ter mais do que isso.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Se

considerar a região da fronteira toda...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Toda.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - ... tem

um pouco mais.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não, não. Só Coronel Sapucaia.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Só

Coronel Sapucaia, uns quatro, cinco mil habitantes.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu

atro, cinco mil habitantes.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Só

Coronel Sapucaia.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Então, acertei. O senhor vê como a gente, a gente... ó,
pro senhor ver como eu sou boa, hein?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aqui

de bico. Quatro, cinco mil habitantes. Trinta e seis
anos morando entre quatro a cinco mil habitantes. O
senhor conhece todo mundo! Porque todo mundo diz
assim: "Dr. João? O Dr. João é o chefe, manda em
tudo, é dono de tudo! O Dr. João! É o Dr. João, aquele
do poder. Aquele da maconha". Aquele chefe de uma
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
não vou discutir com V. Ex!! porque eu lhe adoro.
Então, não vou entrar nesse mérito. Vamos continuar
aqui com o nosso...

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Cientificamente. Econômico e cientificamente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
vou continuar com o nosso inquirido aqui. Então, Mo
rei, doutor... Sr. Morei, o senhor não teria como se
lembrar de Fernandinho ou de Pingo nem desse con
sórcio, nem da droga, de nada?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não?
O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR - Eu

queria...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Noro

nha) - Com a palavra o nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR - A

questão é para que facilite o trabalho da nossa
Sub-Relatora da CPI do Narcotráfico, ao mesmo tem
po dizer da nossa preccupação com o que nós esta
mos levantando - eu, infelizmente, não acompanhei o
início da colocação do Sr. Morei, até porque estamos
votando lá -, mas eu gostaria de perguntar se não, se
me permite, aí, não sei se está registrado, se o Sr. Mo
rei, se ele conhece o Sr. Pingo.

(Não identificado) - Já respondeu.
O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR - Já

respondeu. Muito bem.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.

Presidente, me permita um...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Noro

nha) - Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Me

permita, Paulo?
O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR - Perfe

itamente.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.

João, eu vou perguntar ao senhor, porque nós temos
aqui uma ficha, é um histórico criminal, infelizmente,
do Estado do Mato Grosso do Sul, contra o senhor. Eu
vou perguntar pro senhor, o senhor vai me dizer se
procede ou não. O senhor foi acusado em inquérito
policial militar como envolvido no contrabando de
café, isso em 14 de dezembro de 1960.

O SR. JOÃO MOREL - É verdade.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - É ver

dade?
O SR. JOÃO MOREL - É verdade.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - O se
nhor foi denunciado pelo 11 ºRegião de Cavalaria por
tentar matar Giovan Cleofas de Oliveira(?), isso em
22 de agosto de 61.

O SR. JOÃO MOREL - Não é verdade, senhor...
Excelência. Não é verdade.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Não é
verdade?

O SR. JOÃO MOREL - Não é verdade.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - O se

nhor foi acusado de ter furtado um caminhão Chevro
let em Pedro Juan Cabalero, no Paraguai, em 28 de
abril de 1963.

O SR. JOÃO MOREL - Não é verdade, não,
Excelência.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - O se
nhor reagiu atirando contra fiscais do Instituto Brasile
iro do Café por ocasião de apreensão de dois cami
nhões de café, isso em 16 de março de 1965.

O SR. JOÃO MOREL - Não, é verdade, não,
Excelência.

O SR. DEPUTADO WALDEMI~' MOKA - O se
nhor está indiciado num inquérito aliciaI militar na
11 º Região de Cavalaria por prática de contrabando
de café, em 18 de agosto de 1965.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - É Re

girR'ento de Cavalaria.
O SR. JOÃO MOREL - Pode ser.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Pode

ser?
O SR. JOÃO MOREL - Pode ser. Contrabando

de café eu não nego!
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - O se

nhor está indiciado...
O SR. JOÃO MOREL - Não nego mesmo!
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - ... em

inquérito policial por envolvimento com tráfico de dro
gas - o processo é 853/67, em 4 de dezembro de
1967.

O SR. JOÃO MOREL - Não, não é do meu...
não é verdade, não é do meu conhecimento.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Mas
tem um inquérito, o senhor está indiciado. Isso é in
quérito!

O SR. JOÃO MOREL - Sessenta e sete?
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - É.
O SR. JOÃO MOREL - Sessenta e sete?
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Ses

senta e sete, dezembro de 67. O senhor é citado em



cia.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - O se
nhor teve decretada prisão judicial pelo Juiz da 1ª
Vara de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, por
envolvimefltO.-com tráfico de drogas, em 30 de julho _
de 93. Isso eu não estou lhe perguntando, isso eu...
nós temos documentos de que o senhor teve a prisão
decretada.

O SR. JOÃO MOREL - Éverdade. Sapucaia do
Sul?

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sapu
caia do Sul, lá no Rio Grande do Sul.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
me permite um aparte, excelência?

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA 
Como, não; como, não?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta
ria de perguntar: o senhor esteve nessa época no Rio
Grande do Sul?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Como é
que eles chegaram ao senhor lá?

O SR. JOÃO MOREL - Sou eu que pergunto.
Eu pergunto! Foi 12 anos, foi 12 anos uma prisão pre
ventiva, sofri 12 anos sem poder botar o pé no Brasil
por causa dessa prisão preventiva.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
bem, mas tudo bem. Deixa eu fazer. Era um caminhão
seu...

O SR. JOÃO MOREL - Negativo! Nada... (inin
teligível.)

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Como é
que, eles sonharam, lá, que o senhor existia?

O SR. JOÃO MOREL - Eu não sei. Eu pergunto.
E mais aqui. E mais aqui, com muita satisfação, estou
aqui para responder e... e botar a casa em dia.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Porque é
muito, é muito raro- isso.

O SR. JOÃO MOREL - Eu quero... não estou
aqui pra mentir, já lhe disse que eu não vim aqui para
mentir. Eu estou pronto para responder. O que é certo,
é certo. E o que eu temo, senhor, S.Exa., eu temo é o
caso do Sapucaia do Sul. Foi corrido, deve estar tudo
escrito, eu gastei o que eu não podia com advogado,
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informação policial como traficante de maconha. Isso depois o meu advogado, Dr. Pietro Peres de Piuí Mi-
é... o senhor reagiu a tiros, isso também temos aqui, neiro(?), ele pegou o meu irmão, o Israel, com os fi-
contra a ação da Polícia Federal que tentava inter- lhos dele, uma coisa assim, ele pegou, foi lá olhar o
ceptar carregamento de maconha. Isso em 16 de se- processo, com 20 meses ele quebrou lá a preventiva.
tembro de 1973. Como diz o outro, de graça, de graça. Falo pro senhor

O SR. JOÃO MOREL - Não é verdade, excelên- por toda a minha felicidade: é de graça, de graça. Fi
quei 12 anos sem poder botar o pé no Brasil. Sem de
ver, meu irmão. É difícil. É difícil, mas a Justiça tarda
mas não falha.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas dei
xa... o senhor teve conhecimento desse processo?

O SR. JOÃO MOREL - Nada, nada, nada; nin
guém, ninguém. Eu pergunto, eu pergunto, ele não
tem nem, como falou o advogado, ele não tem nem o
número da minha identidade, não tinha nada que eu...
caminhonete C-1 O, que eu era proprietário, nunca tive
essa caminhonete C-10 (ininteligível)... e ia mais a
menos... era pra prescrever, conforme veio uns docu
mentos lá, em ano dois mil e pouco. Sei que foi resol
vido agora, em 98, em outubro, que acabou mesmo,
como dizem, acabaram, sei lá, acertou tudo. Mas de
graça, de graça. E falo pro senhor e todo mundo: eu
sou um pai de família, desculpa eu falar, eu estou aqui
para responder para pagar o que eu devo, o que eu
devo. E vou pagar. Se eu tiver que ficar preso até
meus últimos dias de vida eu fico, mas eu quero pagar
pelo que eu devo. Obrigado.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Infe
lizmente, Sr. João, ainda continua aqui a minha lista.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Deputado, me dá um aparte? O Sr. João Morei disse
que veio aqui para pagar o que ele deve. Sr. João Mo
rei, e o que que o senhor deve, o senhor podia dizer
pra gente?

O SR. JOÃO MOREL - Eu...
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 

O senhor diz aqui: "Eu vim aqui para falar a verdade"...
O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
... sou pai de família."

O SR. JOÃO MOREL - Certo.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 

Evidentemente, agora, nesse momento, seus filhos
estão lhe assistindo, né? Porque estamos, inclusive,
aqui, ao vive.E- o senhor disse que o senhor quer pa
gar o que o senhor deve e veio para responder pelo
que o senhor deve. Mas o que o senhor deve? Diz pra
a gente.

O SR. JOÃO MOREL - Nada!
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 

Porque, olha, veja, nós temos aqui visto os Deputa-
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dos questionando o senhor e perguntando uma série O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -
de coisas pro senhor, o senhor diz: "Não, nisso eu Nós podemos te dizer, nós podemos te dizer. porque
não estou envolvido, não estou envolvido". O que o existe um comprometimento muito grande da polícia
senhor tem assumido aqui são coisas da época, da ali da fronteira do Mato Grosso do Sul, e isso aqui fi-
data, da década de 60 que o senhor, melhor do que cou bem claro pra gente lá na Comissão quando nós
eu, não sei se o senhor é formado em Direito, mas estivemos no Mato Grosso do Sul.
sabe que já prescreveu. Quer dizer, então. pelo crime O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
prescrito o senhor não vai pagar... O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO _

O SR. JOÃO MOREL - Não, não... Entendeu?

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - O SR. JOÃO MOREL - Sim. senhor.
... absolutamente nada, -porque está prescrito. Tudo O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMA-NNO--
da décad~ de 60 já está prescrito. O que que? se- De que o senhor inclusive banca policiais lá pra ter
nhor, .efetivamente, fez, que o. senhor tem aqUI pra, proteção.
pra dizer ~ essa CP J e assu~ur o ~u~ o s:nh.or fez? O SR. JOÃO MOREL _ Não é verdade, senhor.
P?rq~e ate apora ?senh.?r disse: Nao. n~o. I~SO eu O SR DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO _
nao fiZ, eu nao sei, eu nao conheço, eu nao tive, eu _. .
não tive contato." Então, eu gostaria de ouvir o senhor. Nao e verdade?_

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. Se eu de- O SR. JOAO MOREL - Não é verdade.
ver eu pago. O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -

, O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO _ M~s, en~ão, por que a s~~ irmã está presa e o seu ir·
Então, mas o quê? mao estao presos por trafiCO de drogas?

O SR. JOÃO MOREL _ Nada. ? SR. DEP~TADO WALDEMIR MOK~ - Eu
acho Importante Informar que o senhor esta com a

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - prisão preventiva decretada. O senhor está aqui já na
O que que o senhor deve? condição de preso - como, não? O senhor foi preso

O SR. JOÃO MOREL - Nada. Vou pagar o quê, pelo Juiz Federal Dr. Odilon de Oliveira.
eu não devo. O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - O que o senhor atribui a família Morei estar sempre
Ah, então o senhor não deve? sendo citada com tráfico de drogas? Veja, todos aqui

O SR. JOÃO MOREL - Não devo. têm famflia. As famílias nossas não estão citadas por
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO _ tráficos de drogas. A sua sempre está citada por tráfi-

Olha, a que o senhor atribui essa situação da família co de drogas e nós ouvimos isso durante horas e ho-
MoreI estar sempre citada com tráfico de drogas, sua ras, no Mato Grosso do Sul. Por quê? É perseguição
irmã está presa, nós ouvimos a sua irmã, o seu irmão, contra a sua família, por acaso?
entendeu? O SR. JOÃO MOREL - Não, não vou dizer per-

O SR. JOÃO MOREL _ Sim, senhor. seguição, senhor, porque os que estão preso foram
condenados, seguramente foram encontrar... autua-

o SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - dos em flagrante. Agora, não é por que tem 10 da fa-
É uma questão longa, de anos e anos envolvendo a mília, que 9 está envolvido, 4, 5, 6 que é todo mundo.
família Morei e a estrutura toda, a fortaleza da família E f .u nunca UI ...
Morei dentro do Paraguai, na divisa do Paraguai com O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO _
Mato Grosso do Sul. A que o senhor deve isso? Por

Agora, os seus irmãos assumem que o senhor tam-
que que fizeram isso com a sua família? Por que todo bém está. E aí?
mundo está atrás da sua família, por que está todo O SR. JOÃO MOREL _ Não.
mundo preso?

O SR. JOAO MOREL - Porque está preso é O SR-;--DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -
porque tem, a Justiça prendeu. condenou, está preso. Reservadamente, pra gente, eles falam isso.
Agora. eu pergunto por que que não prendem cami- O SR. JOÃO MOREL - Não. está engados.
nhão meu, por que que não me vão, não me prendem. O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO -
não me dão prisão preventiva, alguma bicicleta, que Que o senhur é o rico. Israel disse: "Meu irmão é o
nem já disse, ou caminhonete, ou carreta, ou cami- rico, meu irmão é o que tem fazenda, meu irmão é
nhão, algum avião com tráfico? que faz o negócio. E eu que estou preso de, de gaiato



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vamos devolver a palavra pra Deputada Laura...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- .,. porque nós temos, além do Secretário, Dr. Josias
Quintal, nós temos uma lista a ser cumprida aqui. Em
função dessas votações, vamos administrar o tempo
com mais rapidez, até porque a gente não vai traba
lhar com a ilusão de que o João vai nos contar a vida
5!ele aqui. A vida dele nós sabemos, a Polícia Federal
sabe tudo sobre ele, a Justiça do Brasil sabe tudo so
bre ele, não é? Nós estamos recebendo tudo do Para
guai sobre ele. Então, nós sabemos tudo. Então, va
mos fazer perguntas de maneira que a negativa dele
é afirmativa pra nós.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Um esclare
cimento, Sr. Presidente.
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aqui. Meu negócio lá na, na fronteira, do lado do Para- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
guai, era uma oficina de automóveis, de carros, sou - Deputado Eber Silva.
mecânico, entendeu, eu compro peça, vendo peça. O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Esclareci-
Meu nome está protestado. Agora, meu irmão, que é menta: o Sr. Morei é preso, está certo?
rico:, que é. milionário:.co~ quem eu não tenho conta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
to... Ele disse que nao tinha contato com o senhor. _ Está preso.

(Não identificado) - "E nós fomos presos só O SR. DEPUTADO EBER SILVA - É um preso.

porque somos irmão dele:' O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO- - Preso.

Ent~o, o seu irmão foi preso. O senhor, que tem estru- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Não está
tura toda, está solto. O seu irmão diz que o senho~ é aqui a convite pra .,. --- -
que tem estrutura e que ele não tem nada, que ele e o
coitado da história. Como é que o senhor atribui essa ~.SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
declaração do seu irmão que foi feita na CPI? - De JeIto nenhum. .

O SR JOA- O MOREL E - d O SR. DEPUTADO EBER SILVA - O senhor fOI
• - u eu eu nao na a pra S M I O h Idi' , preso ontem, r. ore. sen or e preso. O senhor

ec arar. está passando, procurando passar uma imagem de
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - absoluta isenção, mas o senhor está preso, não é?

Seu irmão, Israel. Não é seu irmão, Israel? O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

O SR. JOÃO MOREL - É meu irmão, meu ir- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
mão. Não tenho nada que ver com a vida dele. Não te- - Aliás, realizando um grande sonho da polícia do
nho nada que ver com a vida dele. Mato Grosso, de muitos anos. Deputada Laura.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
Sim, mas ele diz que o senhor tem a ver com o tráfico sabe que ele está preso. Ele sabe tudo, gente. Deixa
de drogas... eu perguntar pro senhor o seguinte: o senhor já a/gu-

O SR. JOÃO MOREL - Não, não. Negativo. ma vez foi indiciado, além (ininteligível) do contraban-

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO _... do do café? Não?
e com o crime organizado. O SR. JOÃO MOREL - Já fui indiciado?

O SR. JOÃO MOREL - Negativo. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Indiciado. O senhor sabe o que é indiciado, né? O se-

_ Deputado Celso. nhor respondeu um inquérito policial?

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO _ O SR. JOÃO MOREL - Respondi.
Pois não. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah!

Sobre o quê?

O SR. JOÃO MOREL - Café.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não.
Depois desse caso. Esquece o café. Em 67, em de
zembro de 67?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOÃO MOREL - Em dezembro de 67...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
dezembro de 67 o senhor respondeu... o senhor não
foi indiciado em um inquérito policial por envolvimento
com tráfico de drogas? Em 67, dezembro de 67. O se
nhor lembra disso?

O SR. JOÃO MOREL - Não estou lembrado,
não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não.
Vou lembrar o senhor, então.

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhora.
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A SRA. g~PUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor foi.

O SR. JOÃO MOREt - Sim, senhora.

A SRA. DEPUTADA LA.URA CARNEIRO ~ Em
setembro de 73, o senhor se lembra que °senhor rea
giu contra uma ação da Polícia Federal atirando, por
que a Polícia Federal estava tentando interceptar um
ca.rregamento de maconha?

O SR. c~OÃO FY10REL - Não é verdade.

A SRA. DEPU1'ADA l[~URACARNEIRO - Não
é verdade?

O SR. JOÃO i\ilOREl - f\lão, não.
A SRA. DEPUTADA l8>URA CARNEIRO - O

senhor não atirou?

O SR. JOÃO MOREl- Negativo, senhora.

A SRA. DEPUTADA lAUR{~ CARNEIRO - O
que aconteceu?

O SR. JOÃO MOREl- Não, não. Não, senhora.

$>'\ SRt~. D~PUTADt\ lt~URA CARNEIRO 
Não?

O SR. JOÃO MOREl ~ Não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não
aconteceu nada?

O SR. JOÃO MOREL - Não, não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -Isso
aqui é sonho. O seu histórico criminal é um sonho.

O SR...ICÃO MOREL - Não sei, não sei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
um sonho nosso o seu histórico?

O SR, JOÃO MOREL - Não vou dizer que é so
nho da senhora, mas."

A SRA. DEPUTADA lAURt'. C&.RNEIRO - O
senhor teve... o senhor sabe que o senhor teve, em ju
lho de 93, decretada a sua prisão em Sapucaia do Sul
por tráfico de drogas? O senhor também num sabe?

O SR. JOÃO MOREl - Eu sei.
A S~~. t\~[pJlIJl'ADA lAIJRA CARNEIRO 

Essa você sabe?

O SR. JIf)L~O h\lJOREl ~ Sei, ué.

A SRtil. !Q)~PUTb'ti[:}ffi~ ILtMJlI}"Z,A CARNEIRO 
Lembrou! Então, conta pra nós como foi.

O SR. JOÃO MOREL - É o que eu acabei de
comentar aqui,que...

O SR. I)~PIJTADOPADRE ROQUE - Ele falou
já disso.

A S~l~. ~E~~rif~[l)ffi), l~QJJlÇ'jjA CARNEIRO 
Não, mas pra minl, não. NEHn pro...

(Intervenção im~1Udlvef.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
Moroni estava aqui. O senhor foi... Mas como foi a pri~

são?/

O SR. JOÃO MOREL - Não, me apareceu uma
prisão preventiva lá...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNIEIRO - Mas
porquê?

O SR. JOÃO MOREL- ... na minha Comarca...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim,
como aconteceu?

O SR. JOÃO MOREL - É... de traficante de, de,
do Rio Grande do Sul, e fiquei 12 anos no Paraguai,
foi. ..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Qual, qual era o traficante do Rio Grande do Sul? Não
(ininteligível.)

O SR. JOÃO MOREl- Não conheço nada, mi
nha senhora. É o que eu estava falando. Eu estava...
me enrolaram num processo lá, assim...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Lhe
enrolaram?

O SR. JOÃO MOREL - .,. sem número - meu
advogado me comentou -, sem número de identida
de, sem direito, sem nada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas, como, o senhor não tem nem conta no banco!
Aí, a minha pergunta é a seguinte: o senhor se natura
lizou paraguaio?

O SR. JOÃO MOREl- Não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
os seus irmãos acham que o senhor se naturalizou.

O SR. JOÃO MOREl- (Risos.) Eu não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eles

dizem assim: "Não, mas com o João não tem proble
ma, não, que ele é natural... ele é paraguaio. Ele está
naturalizado".

O SR. JOÃO MOREl- Fala guarani, né?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor fala guarani também?

O SR. JOÃO MOREL - Falo, falo mal, mas falo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor é craque mesmo, hein? Está certo, Presiden
te. Depois, se ror necessário, eu retorno. Ele não vai
responder mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Meus amigos...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
queria só fazer uma questão de ordem. Eu parei. ..
Aquele telefonema que eu recebi, eu acho que é im
portante divulgar, era um telefonema da Juíza Ora.
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Teresinha Avelar, responsável pelo caso Femandi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
nho Beira-Mar. E aconteceu, Sr. Presidente, uma coi- - Eu só queria explicar a V. Exª que a CPI está toda
sa muito estranha. Ela... subdividida por sub-relatorias. Por exemplo, se vier al-

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) guém do Paraná, V. Exª sabe tudo. Sabe tudo e quem
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ ~stá envolvido c?mY· ~xª naquela oitiva, naque:,las oi-

I d t
. - d M . R d . P' d tlvas, naquela dlllgencla, o sub-relator, e V. Ex- sabe...e a ecre ou a prrsao e arra o rrgues erelra e d d' .

V, I d I d dI" P'b tu o aquela area. Necessarramente, os Deputados
asco~ce os, e ega a e .po ICla .na arai a, co~o não têm que saber tudo dessa do Mato Grosso. E o

env~I~lda no caso Fernandmho .Belra-~ar em fun~ao pessoal que teve... Veja como a Deputada Laura esta-
de eb~ra e Alex~ndra terem fl~a?o la, na Paralba, va esmiuçando, porque estava lá; e o Deputado Celso
escondidas, f~raglda~. E a ~o!lcla Fed.eral logro~ Russomanno, eles sabem. Quer dizer, V. Exª tem
prender.a .Marra Rodrr~ues ..A JUiza substituta da 10- mais cuidado ainda, que V. Exª freqüenta a CPI pra
Vara Crrm~n~1 da P~ralba slm~les~ente ~ancelou .a estudar e tal. Nós temos um problema aqui é de De-
ordem da JUiza do RIO de Jan:lro e ImpediU .a PolíCia putado que não freqüenta a CPI e chega aqui, se ins-
Federal- neste mome~to esta.acontecen~o ISSO - d~ creve e depois repete, não sabe o que está pergun-
transla~ar a pres~ Marra.Rodrrgue~ p~o RJO de Janel- tando. E V. Exª, a sua lembrança está correta, mas só
r~. Entao: pra deixar r~glstrad~. Ja ha u~a reclama~ dizer que é dividido por área e na área cada qual tem
çao no Tribunal de Justiça do RIO de Janeiro, que sera o seu conhecimento.
passad~ ao Trib~nal de J.ustiça da Paraíba,. no se~tido O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não des-
de qu~ IS~? .seja resolVIdo, mas eu querra registrar prezando a resposta de V. Exª, apesar de tudo, eu
com~ e dlflcll tentar ~emover.e encontrar essa gan- gostaria de voltar a fazer a solicitação de que aquilo
gue I~ga~a a Fernandmho, Bel~a-~ar. QU~~ s~be ~o genérico fosse repassado para a os Deputados que
consorcIo o ~~' Morei, ate o fina. dR audlencla. nao normalmente fazem parte da CPI, porque senão a
pode nos aUXIliar? geme de fato... Eu, por exemplo, sou UfTl Deputado

O SR. p'RESIDENTE (Deputado Magno Malta) que gosto de participar, de saber. Até por~ue esse ne-
- Deputado Padre Roque, vamos remir o t~mpo, que gócio do crime organizado, do tráfico, pr~ mim, é um
nós temos o nosso Secretário pra ser ouvido. Aí, de- problema seriíssimo.
pois do Deputa~o Padre Roque, nós vamos ao Depu- , O SR. PRESID~NTE (Deputado Magno Malta)
tado Fernando Ferro. - E porque não tem cohdlção. Nós temos poucos téc-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presi- nicos. Só se os próprios Sub-Relatores ficassem pre-
dente, Sr"s e Srs. Deputados presentes aqui na CPI, parando isso para dar ao Deputado.
eu gostaria de fazer umas poucas perguntas. Mas an- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sei, eu
•.3S eu teria, Sr. Presidente, uma consideração impor- sei, tá bom.
tante, que eu reputo importante pra Mesa. Solicitaria O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ao Sr. Presidente e também ao pessoal técnico da - O senhor sabe o seguinte. O senhor sabe uma
CPI que quando nós fôssemos, digamos, fazer qual- questão do Paraná. Quando o senhor faz uma per-
quer audiência, oitiva de algum indiciado, testemunha gunta pra alguém do Paraná que tá depondo, o se-
ou preso, que os Deputados da CPI recebem um pou- nhor sabe o desdobrando daquilo lá. Conforme o que
co antes as informações um pouco do dossiê que já ele responder o senhor sabe o quê vai perguntar.
existe. Que a gente sabe que sobre cada um que é es- Agora, o senhor pega um leigo, que não conhece a si-
cutado aqui ele já tem um certo dossiê. Existem docu- tuação do Paraná, ele tá em outra Sub-Relatoria, ele
mentos sigilosos, existem outros que não são tão sigi- faz uma pergunta porque tá na mão dele? Ele não
losos, que já são públicos, como é praticamente isso sabe o desdobramento daquilo. Então, por estar divi-
que nós recebemos há pouco. Então, eu pediria pra o dido assim e por alguns não ter tanto interesse como
Sr. Presidente, sem nenhuma reclamação, meu queri- V. Exª tem é por isso que a coisa deve estar centrada,
do Presidente, é simplesmente para daqui pra frente exatamente. Ninguém conhece o assunto.
a gente pudesse sempre se preparar para saber o O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Está
que eu, por exemplo, tive ontem e hoje, buscando in- bem, eu agradeço a explicação de V. Exª De qualquer
formações. Obtive, ontem, algumas informações, gra- maneira, eu gostaria de dizer pro Sr. João Morei: o se-
ças a Deus, e hoje estava um pouco mais difícil. Mas, nhor se considera um homem rico?
de qualquer maneira, só pra fazer, manter registrada O SR. JOÃO MOREL - Sim, de saúde e felicida-
essa minha solicitação. de, graças a Deus.



to.

do?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Prefeito.
(Não identificado) - Está se referindo ao Prefe

ito de...
(Intervenção inaudível.)

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Delegado

de Polícia?
O SR. JOÃO MOREL - Não, muito pouco.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Aqueles

outros lá, como é que chamam lá no Paraguai...lnten
dente?

O SR. JOÃO MOREL - É, é o Prefeito.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, o

Prefeito...
O SR. JOÃO MOREL - O intendente é o Prefei-

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Lá vai tudo
pra Assunção. Vai pra exportação. Tem os métodos lá
de exportação.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas eles
expor... Tudo bem, isso não vem ao caso. O... Quais
são os principais amigos, as pessoãs com as quais o
senhor se relaciona no Paraguai?

O SR. JOÃO MOREL - No Paraguai?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É.
O SR. JOÃO MOREL - O senhor diz no lugar

que eu moro, na fronteira? Tenho vários amigos, se
nhor. Tenho vários amigos.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Que que
fazem esses amigos?

O SR. JOÃO MOREL - O Prefeito local, autori
dade, né, o Prefeito local. ..

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, o se
nhor se relaciona bem com as autoridades?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. Au... políti-
cos, né?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Políticos.

O SR. JOÃO MOREL - Policial é... (ininteligível.)
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Deputa-
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - De quê? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E vende o
O SR. JOÃO MOREL - De saúde e felicidade. boi pra quem?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E finan- O SR. JOÃO MOREL - Lá mesmo.

ceiramente? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Lá mes-

O SR. JOÃO MOREL - Não, remediado. mo?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Reme- O SR. JOÃO MOREL - Lá mesmo.

diado? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
O SR. JOÃO MOREL - Remediado. não vende boi pro Brasil, não, pra vender aqui no Bra-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O que sil?
significa remediado? Que bens o senhor teria para
declarar? O senhor declara Imposto de Renda no Pa-
raguai? ,

O SR. JOÃO MOREL - Não... Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Declara
Imposto de Renda?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Que que
o senhor declara, no Paraguai, de Imposto de Renda?

O SR. JOÃO MOREL - É... um... um esquema
deles lá que... Como é que eu vou falar pro senhor... É
bem diferente do nosso esquema. É uma declaração.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sei, eu
sei que é diferente. Eu conheço o sistema do Para
guai.

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas, o

senhor tem quantas... O senhor falou que tinha duas
fazendas?

O SR. JOÃO MOREL - É. Duas propriedades.
É, duas propriedades.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quantos
hectares dá as duas?

O SR. JOÃO MOREL - Hum mil e oitocentos...
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quan-

tos?

O SR. JOÃO MOREL - Hum mil e oitocentos...
Mil e oitocentos e oitenta e nove... Mil e oitocentos e
oitenta e nove é uma propriedade e a outra é oitocen
tos e trinta e nove hectares.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
bem. Não são, de fato, grandes propriedades.

O SR. JOÃO MOREL - Não.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - De fato, o

senhor não é um homem rico por aí. O que o senhor
produz nessas propriedades?

O SR. JOÃO MOREL - É cria. É vaca, é cria.
O SR. DEPUTAOC) PADRE ROQUE - Ah, o se

nhor cria?
O SR. JOÃO MOREL - Só crio.



O SR. JOÃO MOREL - Não vim ao Brasil.
... (Ininteligível) No caso da prisão preventiva...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Me diz
uma coisa: em 61, segundo diz aqui o depoimento, o
senhor já teve problema por contrabando de café?

O SR. JOÃO MOREL - É, sim, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE -Isto foi no

Brasil ou no Paraguai?
O SR. JOÃO MOREL - Foi no Brasil.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, no

Brasil.
O SR. JOÃO MOREL - Foi no Brasil.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Assim

que os seus processos estão aqui, no Brasil nesse
caso aqui. Outra pergunta que eu queria fazer pro se
nhor: o senhor conhece o Paraná?

O SR. JOÃO MOREL - Conheço, Maringá, co
nheço...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O que o
senhor conhece de Maringá, digo, lá, no Paraná, que
cidades?

O SR. JOAO MOREL - E, Maringá, Paranavaí,
tenho uma filha que nasceu em Paranavaí. O meu
centro médico sempre foi Maringá, um bom centro
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O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sei, OSR.DEPUTADOPADREROQUE-Ah,nem?
de...de... (lninteligível.) Ah, não tem guarda de trânsito?

(Intervenção inaudível.) O SR. JOÃO MOREL - Não tem. Não conheço.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Muito O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Agora,

bem, quer dizer que o senhor se relaciona bem com outra coisa. O senhor vivia normalmente no Brasil ou
as autoridades. O senhor faz churrascada com as au- no Paraguai?
toridades de vez em quando? O SR. JOÃO MOREL - Senhor?

O SR. JOÃO MOREL - Faço, sou convidado, O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Senhor
faço. vivia de 64 pra cá, o senhor vivia mais no Brasil ou no

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, não. Paraguai?
O senhor faz, o senhor promove churrascada? O SR. JOÃO MOREL; - Tan10 faz, porque ali

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) cruzou a rua se tá no Brasil. E... a divisão é uma rua.
- Quando é convidado não é o senhor que faz? O se- (Não identificado) - É fronteira, fronteira (inin-
nhor só vai comer. teligível).

O SR. JOÃO MOREL - Faço, sim, sennor. - ri SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sei
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, o se- que é. Mas de eu quero saber, de doze anos o senhor

nhor que faz, promove churrascada. não veio ao Brasil?
O SR. JOÃO MOREL - Faço também. O SR. JOÃO MOREL - Sim, ~enhor. Não vim.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Alguma O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não

vez o senhor precisou dessas autoridades pra tirar, veio?
pra livrar o senhor da~ .. de algum problema? O SR. JOÃO MOREL - Depois que quebrou

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. aquela...aí...pro... regularizei meus documento, aí, fi-
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Nunca quei livre, Graças a Deus.

precisou? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quer di-
O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Não, se- zer, em torno de doze anos o senhor não veio ao Bra-

nho~ sil?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor

não tem tráfico de influência lá, não?
O SR. JOÃO MOREL - Como?
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não tem

tráfico de influência lá?
O SR. JOÃO MOREL - (Ininteligível.) Sou ami

go de todo mundo. Sou bem quisto. O senhor não quis
falar que sou bem quisto?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não, não.
Se o senhor, de vez em quando, tem tráfico de influên
cia com as autoridades. A gente comete uma infração
de trânsito, por exemplo, anda acima da velocidade
permitida...

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - ... Aí, eu

vou e passo uma gorjeta pro guarda.
O SR. JOÃO MOREL - Não, não, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não faz

isso não?
O SR. JOÃO MOREL - Não, não.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Nem cri·

me pequeno o senhor não comete?
O SR. JOÃO MOREL - Por sinal, nem guarda

de trânsito não tem lá no povoado.



O SR. JOÃO MOREL - Não.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas, en
graçado. Lá no Paraná eles conhecem bem o senhor.

O SR. JOÃO MOREL - Senhor?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
é bem conhecido no Paraná. O senhor é bem conhe
cido no Paraná. O senhor fez algum vôo enquanto o
senhor teve avião do Paraguai ao Paraná?

O SR. JOÃO MOREL - Não... eu ia com a famí
lia pra Maringá, na época.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, só
pra Maringá.

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. Maringá e
Paranavaí. Tinha um-rnéêlico lá em Paranavaí. Depois
do médico encaminhou pra ...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quando o
senhor chegava em Maringá o senhor se hospedava
na casa de quem.

O SR. JOÃO MOREL - Nos hotel.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ah, só
nos hotel?

O SR. JOÃO MOREL - Só nos hotel.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
não tem nenhum amigo assim mais ír:'ltimo lá,em Ma
ringá?
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médico. Depois, passamos a Eldorado e Campo O SR. JOÃO MOREL - Nunca.
Grande, que também é avançado... (ininteligível.) O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Um caso

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor famoso. Assim, como o senhor disse antes que co-
ia pro Paraná só para... nhecia um pocado de gente?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. O SR. JOÃO MOREL - Dezinho... Pode ser
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu não Vanderlei?

perguntei, o s~nhor me responde,a~tes pe eu fazer a O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE -Isso. Isso.
pergunta.... So para questoes medlca~ O SR JOA-O MOREL - P dE'

O SR JOAO MOREL _ S' 'd' ? . o e ser... spera aI ...
. o para... me Ica, é de lá de Mundo Novo..., por ali, daquela região ali.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Só para 'l t _. d' I)
questões, digamos, de assistência médica? O senhor I' n ervençao mau Ive.
tem negócios no Paraná? ,_ O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Naquela

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Não, se- reglao. _
nRor. O SR. JOAO MOREL - Já ouvilalar.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - (Inínteli-
a cidadezinha de Xambrê? gível.)

O SR. JOÃO MOREL - Como? O SR. JOÃO MOREL - Não conheci ele, nunca
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor tive nada com ele.

gosta muito... O senhor conhece a cidadezinha de O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Você
Xambrê? sabe onde ele tá agora?

O SR. JOÃO MOREL - Não conheço, não co- O SR. JOÃO MOREL - Não sei.

nheço. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não tem
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Umuara- a mínima idéia?

ma, o senhor conhece?
O SR. JOÃO MOREL - Conheço de passagem.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - De pas
sagem. Guaíra, o senhor conhece?

O SR. JOÃO MOREL - De passagem.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tem al

gum negócio em Guaíra?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tem cer

teza?
O SR. JOÃO MOREL - Nunca. Certeza absolu

ta. Certeza absoluta.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quem é

que tem negócio pro senhor em Guaíra?
O SR. JOÃO MOREL - Pra mim?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É.
O SR. JOÃO MOREL - Ninguém.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E em

Umuarama?
O SR. JOÃO MOREL - Ninguém, não tenho ne

gócio nenhum.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor

_conhece um tal de Dezinho?
O SR. JOÃO MOREL - Não conheço.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Nunca

ouviu falar?



O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E o se
nhor foi ao hospital lá em Paranavaí quando teve...
com sua esposa?

O SR. JOÃO MOREL - Foi, Or. Arcoverde, Clíni
ca São Lucas, Or. Arcoverde.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo
bem. E quando o senhor tinha avião? Qual era o... o...
trabalho que o seu avião fazia?

O SR. JOÃO MOREL -Ih,... jogar pra Assunção
(ininteligível) do café. Jogar lá pra Assunção, pra fa
zenda...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E pra o
Brasil... O que o senhor...?

O SR. JOÃO MOREL - Não, não tinha nada pra
(ininteligível), porque...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Cuiabá,
Campo Grande, fazendas?

O SR. JOÃO MOREL - Não, muito pouco.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
pousou alguma vez em alguma... algum aeroporto pe
queno de fazenda?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não fez
nada mesmo?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Não fiz
nada... (Ininteligível.)

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Nem lá
perto de Umuarama?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Certeza
absoluta.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Interes
sante. Eu, na verdade, só gostaria de saber o seguin
te. O senhor, de fato. está muito bem calçado. Quem é
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O SR. JOÃO MOREL - Tinha, antigamente ti- que instruiu o senhor pro senhor... o senhor já tem as-
nha. Não tê lembrando o nome no momento, não. Faz sim uma experiência muito boa de interrogatório?
anos isso aí, chefe. O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. Da licença,

:O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E em Pa- a... a verdade. Eu tê aqui pra falar a verdade.
ranaguá. Nasceu até uma filha sua. O senhor morou O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Bem, eu,
um tempo em Paranaguá? Sr. Presidente, acho que as perguntas que teria... te-

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. ria... não adianta. Quer dizer, é aquilo que eu dizia on-
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Como é tem: quando você quer tirar leite de pedra é bobagem,

que nasceu sua filha lá? porque não tem. Agora, ~qui tem leite, ,m~s tem uma
O SR. JOÃO MOREL _ Paranavaí. forma de... ?e prosseguir. Eu q~ero so dizer ~o se-

,0 SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Ah, Para- ~~~~i;~:.~oao Morei, o senhor e um nome mUito co-

naval. - .
_ , O SR. JOAO MOREL - Sim, senhor.

O SR. JOAO MOREL - Paranaval. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - O senhor
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Parana- tem muita ligação, inclusive, com policiais paranaen-

vaí. ses...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E eu que

ro dizer pro senhor que o senhor, amanhã ou depois,
poderá ter problemas com aquilo que o senhor tá di
zendo aqui, né?

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Principal

mente, com Foz do Iguaçu, onde o senhor é demais
conhecido. Eu, por exemplo, não sabia nem que o se
nhor vinha depor hoje. Mas quando eu li o nome "João
Morei" eu já estava situado, entende?

O SR. JOÃO MOREL - Sim. senhor.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Portanto,

com toda a CPI que nós fizemos lá, no Paraná, pesso
as que foram incriminadas lá, exatamente, o senhor
foi citado uma porção de vezes. E isso deve, deve,
amanhã ou depois. trazer problema pro senhor. Quer
dizer, na verdade, os seus depoimentos, aqui, apenas
preparam investigações posteriores.

O SR. JOÃO MOREL - Entendo.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Então,

quero agradecer ao Presidente pra, inclusive, dar
chance aos companheiros para que possam investi
gar, e eu me surpreendo com os senhor, porque, na
verdade, eu acho que o senhor é o homem mais ino
cente do mundo, que não deve nada, tá preso aqui,
tem quinze, vinte crimes imputados e é muito sério.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, Deputado.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Só
quero apresentar a V. EXª dois requerimentos, um in
clusive assinado pelo... juntamente com o Deputado
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Moka e, e... feito, inclusive, em conversa que tivemos através de uma, uma sessão reservada, se o senhor
com nosso colega Deputado Wanderley Martins, que tem interesse em realmente esclarecer, muitas vezes
diz respeito à quebra do sigilo do telefone 054 algumas coisas que o senhor quer falar e que o se-
971-5890, bem como dos extratos detalhado com o nhor não quer tornar público, até por uma questão ou
reverso desses números, que é o que não havia por outra. Então, eu... Até pra gente ser... O Presiden-
sido... Desculpe, Presidente, desculpe, Presidente. te tá preocupado com o horário, pra que a gente seja
Eu, eu errei o número, eu errei o número, desculpe, objetivo. O senhor sabe que o senhor tá com a... com
Presidente, do telefone, que eu não vou dizer. Eu er- a prisão preventiva decretada, quando sair daqui o
rei o número e (ininteligfvel) e, e gostaria, Presidente, senhor vai ser ouvido e, possivelmente, o pessoal do
que esse, que essa quebra de sigilo desse telefone e Rio de Janeiro tem interesse de ouvi-lo também.
de um outro telefone... Então, eu penso que seria pra todos nós muito mais

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) objetivo se o senhor realmente quisesse colaborar. E
- Isso já foi votado em reservada ontem. vamos evitar essa seqüência de perguntas e vamos

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - realmente naquilo que pode interessar e aquilo que o
Não, não, não é isso, Presidente. Não é, não é a tal da senhor pode informar.
reservada, é outra, é outra questão, é outra questão, e O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
af, Presidente, diante da urgência, diante da urgência Presidente, eu acho bastante interessante a sugestão
da quebra de sigilo, Presidente, que fosse oficiado, in- do Deputado Moka. Eu acho que poderemos ouvir o
clusive, inclusive a, as empresas telefônicas direta- Secretário, que já está aguardan~o há um tempo, e,
mente, além da (ininteIiQfvel), para que se possa che- logo depois à oitiva do Secretáriol fazermos uma ses-
gar, ainda a semana que vem, esse sigilo, Presidente. são reservada com o João Morel~ não é...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) (Intervenção inaudível.)
- Tá certo, Deputado Pompeo. Obrigado. Acolhido. Eu O SR. DEPUTADO MORO~I TORGAN - Não.
gostaria de passar a palavra, se o Deputado Fernan- Eu acho interessante porque ficaldifícil dele dizer pu-
do permite, ao Deputado Moka, que é lá da região e é blicamente se deseja ou não porque ele já tá se mani-
quem tá na sub-relatoria e conhece bem o assunto, testando. Então, eu acho que independente do desejo
até porque af V. Exª fecha e a gente passa pro... o de- ou não, eu acato a sugestão do Deputado Moka e, se
poimento do nosso Secretário, até porque sobre o o Plenário assim corroborar, depois de ouvirmos o
João Morei o Brasil tá muito bem informado, as polfci- Secretário poderemos então...
as, Interpol, todo mundo, tá muito bem informado so- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
bre ele, a CPI bem informada sobre ele, Polfcia Fede- acordo, Sr. Presidente.
ral, todo mundo e dizer que... o Padre Roque disse O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... ou-
que foi pego de surpreso ontem, porque ele foi preso vi-lo.

também... O SR DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
(Não identificado) - Ontem. Presidente....

O SR. PRESIDEN~E (Depu!ado ~agno Mal~a) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Maltfl.)
- ... ontem, onte~ ,ele fOI preso, ne, r~alJzan~o assim _ Deputado Fernando ferro.
~m sonho da PoliCia Federal da fronteira, e ve-se qu~ O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO _ Eu
e um homem preparado, um homem escolado, que ta . _ . .
na área há muito tempo e que sabe se manter tranqüi- t~na duas_ou tres pergunt~s rapldas p~a fazer e gosta-
lo. Então, o Deputado Moka pra gente poder encerrar. na de faze-Ias nesta sessao. Sr. Presidente...

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA _ Sr. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
João MoreI. Eu quero, Sr. Presidente, inicialmente - O senhor tem a palavra.
perguntar pro Sr. João Morei: Sr. João Morei, se o se- _ O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO -_Sr.
nhor quiser colaborar com essa, essa CPI, o senhor, Joao Morei, ~ senhor falou que,tem b~as rel~?oes
que é um homem que mora há tanto tempo lá na fron- co~ .as autoridades ~o. Paraguai: Prefeito,. POlJtICOS,
teira e que é uma região que, não tem como negar, p~lIcla. No plano mUniCIpal e.no plano ~.aclonal tam-
tem um envolvimento muito grande com essa questão bem o senhor c~ntatos com figuras polltlcas do...
do tráfico tanto de maconha e, mais recentemente, de O SR. JOAO MOREL - Não. Municipal.
cocafna, se o senhor poderia auxiliar a CPI... Eu O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - O
acho... E essa - se o senhor pudesse e quisesse - senhor participa de pleitos eleitorais de alguma ma-
essa conversa do senhor, essa informação podia ser neira, apoiando...
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O SR. JOÃO MOREL - Eu apóio o Partido Colo- O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Não
rado. tem nenhuma inimizade?

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. E é uma
Apóia o Partido Colorado? das minhas felicidade.

O SR. JOÃO MOREL - Partido Colorado. É a Si- O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - A
tuação do Paraguai, né? sua famflia, o senhor se relaciona bem com todos

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - O eles?
senhor... e, em relação ao Brasil, o senhor tem, no O SR. JOÃO MOREL - Comigo?
lado do Brasil... O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sim.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só, só O SR. JOÃO MOREL - Sim, sim, senhor.
no Paraguai ainda, o Partido Colorado é o que tá hoje O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO -
na Presidência? Seus familiares, todos se dão bem com o senhor, não

O SR. JOÃO MOREL -- É, sim, senhor. Sim, se- tem nenhum pro~lema de relação familiar?
nhor. O SR. JOAO MOREL - Graças a Deus. Ne-

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO _ No nhum problema. Graças a Deus. Nenhum problema.
Brasil, o senhor tem apoiado quem como políticos? O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Por

O SR. JOÃO MOREL _ Os amigo da cidade que ~ue eles lhe acus~ram quando foram, deram os
(ininteligfvel) eu, por exemplo, quando criança eu con- depolme,nt.os do envolvlmen~o do senhor nesses, nes-
vivi muitos e muitos anos com o recém-falecido Sena- ses negoclos d<: droga, etc..
dor Alcides Sabóia Derzi, né, que tá o Deputado Flá- _ O ~R: J~A~ MOREL - O senhor diz os dos ir-
vio, Federal, Flávio Derzi, fiquei sabendo que tá, tá maos... (mmteliglvel).
doente, né? Aí sempre eu acompanho os amigos, os ~ ~R. DEPUTADO F~RNANDO FERRO -
companheiros sobretudo de todos os lados, né? Às Seus Irmaos, s<:us parentes aI.
vezes (ininteligfvel) algum outro lá pra apoiar, aí eles O SR. JOAO MOREL - Não, não (ininteligível).
pedem, então, a gente... O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Se

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO _ O são tão amigos, por que fizeram isso com o senhor?
senhor participava da vida política na região, né? O SR. JOÃO MOREL - Não (ininteligfvel).

O SR. JOÃO MOREL - Não, esse é o apoio, O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - É
como que eu falo pro senhor, é o apoio (ininteligfvel), estranho? _ ,
no dia da eleição alguma caminhoneta, puxar, levar O SR. JOAO MOREL - E estranho pra mim.
gente... Absoluto.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO -
essas pessoas, esses políticos de alguma maneira é, Nessa região aí que o senhor mora, o senhor ouviu a
têm atuação na área, ajudaram o senhor de alguma partir de quando falar na figura de Fernando Sei-
forma? ra-Mar?

O SR. JOÃO MOREL _ Não, senhor. Não. O SR. JOÃO MOREL - Só Ror jornal e televi-

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Fo- são.
ram ingratos? O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Qu-

ando?
O SR. JOÃO MOREL - Não, não, não foram in- O SR. JOÃO MOREL - Pouco tempo aí. Mais,

gratos, não, é porque não precisou, né? (Ininteligível.) inclusive, na fazenda.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Tá O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sim.
bem. O SR. JOÃO MOREL - É fogo. Na minha fazen-

O SR. JOÃO MOREL - Mas é amigo, só de ser da não tem... eu não tenho rádio, não tenho nem tele-
amigo, companheiro pra mim já é,uma grande satisfa- visão. Quando entra lá, é só trabalhando.
ção. O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - O como é que o senhor ouviu pela televisão se não tem
senhor tem inimizades na região que mora? televisão?

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor, graças a O SR. JOÃO MOREL - Aqui em Sapucaia, Ca-
Deus. pitão Sado, né, na cidade, né?
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O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E O O SR. JOÃO MOREL - Mas eu não conheço.
senhor fica mais tempo na fazenda ou na cidade? Na nossa região não tem nenhum caso não de brasi-

O SR. JOÃO MOREL - Mais tempo na fazenda. leiro (ininteligível), que eu saiba não tem nenhum.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - No Mas existe sem-terra lá também igual aqui, mas mais

Paraguai? lá pra dentro.

O SR. JOÃO MOREL - Sim ainda mais ultima- O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - É
mente. ' uma região violenta lá?

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E a O SR. JOÃO MOREL - Senhor?
imprensa que divulgou a presença de Fernando Bei- O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - É
ra-Mar é a imprensa do Paraguai ou do Brasil? Que o uma região violenta, com homicídios?
senhor tomou conhecimento? O SR. JOÃO MOREL - É sim, violenta.

O SR. JOÃO MOREL - Do Brasil. Não. Brasil, O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Mui-
-arasil. Um canal de televisão, né, tem--aparabólica, to violenta?
Brasil. O SR. JOÃO MOREL - Muita facilidade de uso

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E de armas, né?
esses... Lá na sua fazenda costuma aparecer pesso- O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO -
as do Brasil procurando emprego, algum tipo de rela- Hum, hum.
ção? O senhor tem sido procurado por pessoas? O SR. JOÃO MOREL - Muita facilidade de ar-

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. mas. No Paraguai, a pessoa compra igual compra um
Tem...meus peão é o, como é que fala, bóia-fria. maço de cigarro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - O O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Issú
senhor é um "brasiguaio", né? ... As armas que o senhor mantém na sua proprieda-

O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. de são legalizadas no Paraguai?
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Bem O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor.

sucedido evidentemente, né? O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - São
O SR. JOÃO MOREL - Sim, senhor. E graças a legalizadas.

Deus. O SR. JOÃO MOREL - Só tenho uma espingar-
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - O da, só tenho uma espingarda. Eu não sou de arma,

senhor acompanha esse processo de, de legalização não. Eu não sou de arma, não.
da, dos brasileiros no Paraguai. O senhor tem sofrido O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E o
alguma perseguição de autoridades paraguaias pela senhor falou, no início desse depoimento, que não
sua condição de brasileiro? tem nenhuma arma lá na sua propriedade, e agora o

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. senhor já admite que tem, né?
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E O SR. JOÃO MOREL - Não, a espingarda 28 lá

por que é que se fala de tantos brasileiros que estão não dá ...
sendo expulsos daquela região? ;' O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Mas

O SR. JOÃO MOREL - Como é que é? registra na polícia paraguaia, é isso?
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Por O SR. JOÃO MOREL - Na polícia. Na carta de

que se fala que naquela região tem brasileiros sendo arma que vende, eles mesmo se encarrega de fazer a
perseguidos e, e, suas terras e alguns casa... , sendo documentação e encaminhar pra Assunção, né? O
invadidas ou sendo disputadas no Paraguai? Essa si- registro aí vai pra Assunção.
tuação o senhor já se defrontou com ela (ininteligível) O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - E o
desse tipo? senhor já teve algum incidente, envolvendo funcioná-

O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor. rios seus com pessoas no Paraguai?
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Mas O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.

-connece alguém que já foi... O SR.-DEPUTADO FERNANDO FERRO - Vic-
O SR. JOÃO MOREL - Não. É os sem-terra que lenta?

fala. Igual tem aqui no Brasil, né? O SR. JOÃO MOREL - Não, senhor.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Nun-

Sem-terra do Paraguai? ca, nem com a polícia?
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o SR. JOÃO MOREL - Não, não, graças a
Deus.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Só queria registrar, antes de... O senhor ainda quer
ter uma palavra?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
não, é só dizer que eu acredito que, na sessão reser
vada, possamos ter muito mais informações, até por
que não haverá o constrangimento, né, que muitas
vezes a pessoa fica. E eu acredito que o Seu João
Morei vai ter muita coisa a nos falar na sessão reser
vada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu quero registrar que estou impressionado. Numa
área de fronteira violenta, de tráfico, de arma, muita
maconha, três gerações de uma família envolvida, e o
Seu João Morei chega aqui com essa idade que tem,
não sabe nada, não deve nada, não viu nada, nunca
teve um funcionário envolvido, nada, nada, absoluta~
mente, nada. Fica patente e justificado por que ele é
tão importante para a polícia do Brasi', pra Justiça
deste País. Fica patente também o grau de importân
cia desse homem dentro do Paraguai. Nós tivemos o
prazer de checar in locu, a Comissão, quanto tive
mos em Assunção. Está suspensa a sessão. Gostaria
de pedir à segurança que levasse o João MoreI.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Está aberta a sessão. Convido o Sr. Secretário Josi
as Quintal a tomar lugar conosco aqui na mesa. I

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Sr. Presidente, só pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Sim.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Ao depoimento do Secretário de Seguran
ça do Estado de Rio de Janeiro, em seguida, dos ou
tros dois. O delegado Vieira está presente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Serão os dois?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Essa audiência pública, em seguida, o de
poimento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Exatamente.

Junho de 2000

o SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Só não veio o ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Eduardo, que está nos Estados Unidos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eduardo Soares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Gostaria de pedir também à assessoria que ligasse
nos gabinetes dos Srs. Deputados, a sessão já termi
nou, pra que viesse pra Comissão.

(Intervenção inaudíve/.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Essa audiência foi convocada pra ouvirmos o Dr. Jo
sias Quintal, Secretário de Segurança do Estado do
Rio de Janeiro. O senhor tem o tempo que achar ne
cessário pra fazer qualquer tipo de consideração e da
situação vigente no Rio de Janeiro e falar pra nós aqui
nessa Comissão, de uma forma até muito especial,
sobre a banda boa e a banda podre. O senhor tem a
palavra.

O SR. JOSIAS QUINTAL - Inicialmente, eu
quero cumprimentar a todos os senhores, ao Sr. Pre
sidente, e dizer da nossa satisfação de estar aqui nes
ta Casa, de modo que possamos ter a oportunidade
de não somente responder a todas as indagações
dos senhores, como também explicar os fatos ocorri
dos no Rio de Janeiro que certamente ensejaram
toda essa sorte, todo esse noticiário. Eu quero dizer,
inicialmente, que lamento o desdobramento das mi
nhas relações com o Prof. Luís Eduardo, um dos inte
grantes da Secretaria de Segurança do Estado do Rio
de Janeiro, um dos formuladores da política de segu
rança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, na
turalmente o desfecho não foi o que gostaríamos.
Acho que a polícia perdeu muito, nós perdemos mui
to, não desejamos esse desfecho, mas creio que de
tudo isso fica uma grande lição pra todos nós. Lamen
to a saída do Prol. Luís Eduardo e creio que ele esta
ria dando, se estivesse presente ainda no processo,
ele estaria tendo a oportunidade de dar uma grande
contribuição à polícia, à sociedade fluminense, aju
dando-nos na materialização de todo o projeto de se
gurança pública. Vamos lamentar, mas dar a todos a
certeza de que todo o programa de segurança pública
do Rio de Janeiro ele terá a garantia, ele terá o seu
curso normal. Evidentemente, lamentando a falta do
professor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sr. Relator, Deputado Moroni Torgan.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
(Ininteligível)... passar às perguntas.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tados melhores também nessa área. Nós entende-
- Mas há uma inscrição, uma lista de inscrição e a mos que se trata de uma questão antiga, a ineficiên-
gente começa sempre pelo Relator, Deputado. cia da polícia, ela tem-se mostrado, ao longo de to-

O SR. DEPUTA.DO FERNANDO GABEIRA - dos esses anos, e nos lançamos ao desafio de pro-
Mas parece que encerrou (inaudível.) mover as reformas que pudessem de modo que per-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) mitisse avança~mos. ~ e~se trabalho v~m sendo feito.
_ Eu passei pro Relator. Temos as notrclas de Inumeros envolvimentos de po-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ S _ Iiciais. Isso tem dado margem à instauração de diver-
ecre 't 'á I 'd ' -

tário, nós vemos aí denúncias graves, envolvendo a so~ processos, mUi os J c,?nc UI os ?om punlçoes,
cúpula da polícia do Rio de Janeiro. Esse é um assun- mUitos em, fase de apur.açao. Eu creio que o trata~
to bastante delicado, principalmente pro chefe da mento esta ,tendo o devido tratamento, o caso esta
pasta, porque, ao mesmo tempo que tem que ter a ri- tendo o devido tratamento.
gidez de apurar tudo sem deixar nada, tem que tomar , O.SR. DE~~~ADO MORO~I TORGAN .- Essa
o cuidado para não fazer injustiça. Então, nós enten- ~~n~ncla de POIlCI~IS, o que fala e que tem mUitos po-
demos esse problema. Mas eu queria saber a que se "crals com carros Importados, g?~hos a~im~daquele
deve, Secretário, há tanto tempo, essa impunidade de p_atamar, qu~ eu acho que a policia do RIo nao ganha
vários traficantes no Rio de Janeiro. E a pergunta que t~o be~ assim que ~ossa ter um status de lu~o.no ~eu
todo mundo faz é se não se está procurando os trafi- dl~-a-dla. Q~ando e constatado que um poll.clal vive
cantes no lugar errado, porque geralmente se procura aCima?daquilo que ganha, o que... que medida é to-
as traficantes na favela. E a pergunta que se faz é se, mada. _
na verdade, aqueles são meros marionetes na mão O SR. JOSIAS QUINTAO - Olha, as autorida-
de pessoas que vivem fora da favela. Posso até adian- des da própria polícia, sejam da Polícia Civil ou da Po-
tar que tem esse Fernandinho Beira-Mar, que nós te- lícia Militar, têm o dever funcional de tomar as iniciati-
mos falado tanto do Fernandinho Beira-Mar, realmen- vas ante a constatação de qualquer fato. Para isso
te é alguém que extrapolou a favela. Hoje, Fernandi- existe uma estrutura montada, existe uma organiza-
nho Beira-Mar tem uma holding no Brasil. Acho que ção na polícia. Nós temos, no âmbito da Polícia Militar
em dez Estados ele tem empreendimentos. E aí nes- e da Polícia Civil, Corregedorias, temos setores de in-
sa área do Paraguai que nós acabamos de ouvir tam- vestigação. Então, na medida em que os casos se tor-
bém tem. Mas o que se deve isso, se fala disso e sem- nam conhecidos, cabe a essas autoridades '"
pre se chega naquelas mesmas pessoas. E a impres- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
são que dá pra população é que aquelas pessoas são é a Corregedoria de polícias, Secretário? Ela é polici-
descartáveis. Na verdade, os chefes daquele crime ais que fazem parte da Corregedoria?
estão por trás dessas que são descartáveis. Então, eu O SR. JOSIAS QUINTÃO - Policiais que fazem
queria saber uma opinião sua, o porquê que isso parte. No âmbito da Polícia Civil, policiais da Polícia
acontece. Civil, chefiados por delegados, grupo de delegados e

O SR. JOSIAS QUINTÃO - Bem, eu quero, pri- investigadores. No âmbito da Polícia Militar, oficiais da
meiramente, esçlarecer que as denúncias formuladas Polícia Militar graduados e soldados. A propósito,
pelo Prof. Luís Eduardo, citando inclusive nomes de Excelência, eu devo dizer aos senhores que nós tam-
membros da cúpula da Polícia Civil do Estado, são re- bém, nós também criticamos esse modelo. E é propó-
almente muito graves, embora pouco consistentes, o sito do Governo, já vínhamos discutindo, apresentar
que vai fazer com que a Comissão designada para muito em breve um projeto que permita, um projeto de
apurar esses fatos tenha que se aprofundar muito lei que permita a unificação dessas Corregedorias e
nesse trabalho de investigação, mas são realmente que permita que essas Corregedorias elas sejam diri-
muito graves. A questão do tráfico no Rio de Janeiro, gidas até mesmo por alguma autoridade estranha aos
ela há muito nos preocupa. É realmente uma questão quadros da polícia. De modo que possamos eliminar
grave. Eu creio que não somente no Rio de Janeiro de vez essa idéia de corporativismo. Esse é o nosso
como também a nível nacional. Ao assumirmos a pas- desejo. O Governo do Estado vai apresentar, nos pró-
ta, nós procuramos, reconhecendo que o avanço des- ximos dias, um projeto de lei nesse sentido.
sa atividade criminosa, nós procuramos estabelecer O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Cor-
um programa de trabalho que permitisse que as es- regedoria, muitas vezes, tem policiais que vão pra
truturas da polícia fossem reformuladas, se tornas- Corregedoria e voltam pros quadros normais, quer di-
sem mais inteligentes e se pudessem alcançar resul- zer, isso já inibe e muito um policial de agir com mais...
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Eu acho que pelo menos deveria ter já um quadro de am, por e;(emplo, de um Ferrla.ndinho Beira-Ms.r ser
CQ(rsgedoriEl que nunca mais, quem entrasse no um traficante de morro a, posteriorment6, se desen-
quadro de Corregedoria, nunca mais retornasse pra volver a ponto de ser boje um dos grandes chefões
polícia comum. Quer dizer, já tivesse a garantia que, do crime organizado. Quer dizer, ele saiu do patamar
até o fim da carreira dele, ele vai ser atuante na Corre- de tráfico de mori'Q e hoje ele atua num patamar bem
gedoria, de modo que não pudesse sofrer nenhuma diferente.

ameaça ou sanção posterior. O SR. JOSIp,S aUli\IT~L - Eu creio que esse
O SR. JOSIAS aUII\!T~O - É uma proposta deva ser um desafio para todas as polícias, as políei-

que nós podemos considerar e iremos passá-Ia para as dos Estados, as polícias federais, a Polícia Fede-
o grupo de trabalho que está empenhado na formula- ral, e até mesmo a Comissão do í\Jarcotráfico. Eu
ção desse projeto de lei, visando essas alterações. acho que a sociedade, ela está a e;dgir uma providên-

O SR. DEPUTADO iIIlOROI\l1 TORGAi\I- Secre- cia dessa monta. Afinal de contas, até hoje, não tem
tário, quem é que comanda o narcotráfico no Rio de sido comum nós vermos a prisão de pessoas, de trafi-
Janeiro? cantes aí, vamos considerar, de nível, ou seja, desse

O SR. JOSIP.S aUIl\!Tio - Olha, o narcotráfico nível acima do que se vê no quotidiano.
no Rio de Janeiro nós temos nomes e citações de que O SR. DEPUT~DO IújOROI\J1ITORGÀN - Acima
diversos traficantes praticam essa atividade no Rio de do que... Esse aparato. O próprio

l
Femandinho Bei-

Janeiro, dentre os quais se destaca, no quotidiano, o ra-Mar disse que tem um aparato [odo, policial, que,
traficante conhecido corno Fernandinho Beira-Mar. além de extorqui-lo, garante tam~ém a segurança
E){Íste, depois, numa seqüência, diversos outros no- dele. De que forma a gente pode f,ntrar... Porque as
mes, inclusive, muitos traf!cantes que, até mesmo corregedorias nós já vimos a, infeli mente, estão ino-
presos, continuam, no intefÍor das prisões, comar.- perantes. Por alguma razão, elas não estão conse-
dando essa atividade. Isso tem sido motivo, inclusive, guindo chegar no seu intuito, e não 'é peculiaridade do
de algumas reivindicações da Secretaria do Rio de Rio de Janeiro. Tivemos, agora, no Paraná, onde vári-
Janeiro, no sentido de que 05 labores federais, no os policias nunca tinham respondido coisa nenhuma
sentido de que o Ministério da Justiça venha a cons- nas corregedorias e onde ampla prova corroborava
truir unidades prisionais federais, de modo que pos- 05 indícios de participação deles no crime organiza-
samos tirar do nosso território esses traficantes que do, inclusive fazendo uma tal de uma firma lá, coisa
continuam comandando a atividade. A proposta nos- assim. O senhor poderia dizer que tem policiais que
sa não tem um sentido de agravar a pena desses cri- hoje coordenam, também, o crime organizado?
minosos, mas tem o sentido ~? ~esarticulá-Ios, t.i~an- O SR. JOSIAS OUlilrfÂL _ IOlha, Deputado,
do-os daquel~, da_quele te ((ItO(lO, daquelas faClhda- certamente, sim, certamente sim. Nós precisamos
des de comunlcaçao, como ocorre atualmente. identificá-los, nós temos muitas suspeitas sobre poli-

O SR. DEPUTADO i1JjORO~HTORGAM - Quem ciais envolvidos, nós temos diversos procedimentos
é que lava o dinheiro pra esses traficantes? instaurados, nós temos inquéritos que apuram envol-

O SR. JOSIit.S QUlí\lTAL - Olha, Excelência, vimento de policiais, de equipes de policiais civis em
quem lava, certamente, são essas pessoas que estão extorsão a traficante, ao próprio pernandinho Bei-
sendo investigadas. Eu não teria nomes aqui de pron- ra-Mar, nós temos alguns inquéritos instaurados. E eu
to para citar, mas eu creio que a CPI, juntamente com creio que um trabalho mais aprofundado vai nos per-
os órgãos de investigação da polícia, podem chegar a mitir chegar também a outros nomes. O Governo do
esses nomes. Estado está e}dremamente inter'essado em promover

O SR. DEPUTADO ilIIOROí'H TORGA.\! - Não o devido saneamento da polícia. Nesse sentido, como
há uma investigação objetiva em cima da lavagem do lhe disse, nós pretendemos mudar a estrutura da polí-
dinheiro? cia, das corregedorias. Nós pretendemos melhorar os

O SR. JOSIAS ClUI.\!TAL - Não. Na verdade, organismos de investigação da polícia e pretendemos
não creio, não conheço nenhum trabalho de profundi- ter resultados melhores nesse campo, não somente
dade em cima dessa atividade. no combate à criminal idade de um modo geral, como

O SR. DEPUTADO ~JIOROi,n TORGAi\! - Por- também na depuração da polícia, no melhor controle
que eu acho que essa é a grande curiosidade do povo da polícia.
do Rio de Janeiro, é saber quem são os financistas O SR. DEPUTaDO ilJlOROrJI -rORGiA.\! - Sr.
desses traficantes que atuam no morro e que propici- Presidente, acredito que os Deputados tenham ou-
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tras perguntas. Eu não quero esgotar aqui as pergun- afastamento de Mário Chaddud? Porque, pra nós, os
tas e permitir que os colegas possam fazê-Ias. outros, mal ou bem, a gente tá sendo informado, ou

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- pela fita ou pela imprensa. É verdade que o Dr. Hafik
rol - Obrigado, Sr. Relator. Na lista de inscritos aqui, teria, seria concessionário de uma, de lanchonetes da
está o Deputado, a Deputada Laura Carneiro. Com a rede McDonald's? Não é verdade? É ou não é verda-
palavra, Deputada Laura Carneiro. de? E, pra complementar, até porque eu acho que

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ isso... É um monte de perguntas, eu tê tentando ser
Obrigada, nobre Presidente. Primeiro, eu queria agra- breve, até porque eu sei que os outros Deputados
decer a presença do Josias, que foi convidado a tra- também querem perguntar ainda. Pode ser que V. Sª
balhar em conjunto com esta Comissão, no sentido considere necessário, depois, fazer uma sessão re-
de que nós possamos avançar nas investigações des- servada, e nós ainda temos o Dr. Cláudio Vieira pra
ta CPI, em conjunto com a Comissão Especial criada ouvir. O senhor acha que isso se dá apenas na Polí-
pelo Governador Garotinho. Eu, o Deputado Paulo cia Civil ou existem denúncias contra a Polícia Militar?
Baltazar e o Deputado Wanderley Martins estivemos Ou só existem denúncias contra a Polícia Civil do Rio
com V. Sª na segunda-feira e, já naquele momento, fo- de Janeiro? Essas seriam, pode ser que depois a
mos juntos, a partir do seu convite, conhecer a Co- gente tenha que avançar. Mas, em princípio, eu tenho
missão Especial de apuração das denúncias feitas e certeza que, ciente da sua responsabilidade, da, do
nós relatamos isso aqui na Comissão, entregamos os merecimento que V. Exª demonstrou no cargo da Se-
documentos que nos foram entregues naquela opor- cretaria, eu acho que esses são os questionamentos
tunidade. Hoje, aproveitaremos a sua estada pra en- que deixam a todos os Deputados da CPI preocupa-
tregar a cópia da fita e a cópia do laudo do Instituto de dos. Foi por isso que a Comissão decidiu, na reunião
Criminalística do caso dos policiais, mas, efetivamen- de ontem pela manhã, a ida ao Rio de Janeiro. Esta-
te, de lá pra cá, muito embora só tenham se passado remos lá na próxima semana. Esperamos contar, e
três dias, muitas coisas ocorreram, muitos dados no- temos certeza que vamos contar, com a sua colabo-
vos, enfim. E a minha primeira questão, nobre Secre- ração e com a colaboração do Governador. Mas, es-
tário, é se, de alguma maneira, em que avançaram as pecialmente, gostaríamos de, até lá, poder estabele-
investigações e, se não for possível dizer tudo publi- cer o que avançou, o que há de novo, o que existe de
camente, se o senhor se sentir, depois que todos os novo, pra que a gente chegue no Rio preparados pra
Deputados perguntarem, se o senhor quiser, é possí- trabalhar em conjunto com o Ministério Público e, em
vel que o senhor possa avançar numa reservada ape- especial, com a Secretaria de Segurança Pública.
nas com os Deputados, para que o senhor possa con- O SR. JOSIAS QUINTAL - Bem, eu vou tentar
tar algum detalhe que não tenha, não possa ser reve- responder no devido ordenamento. As denúncias do
lado de forma aberta, em função das investigações. Luís Eduardo, elas vieram por...
Só pra lhe avisar que a gente tem essa possibilidade. O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Bom, mas o que, o que eu gostaria de saber, quer di- BISCAIA - Sr. Presidente, pela ordem. Me desculpe.
zer, a partir das denúncias feitas, no momento em Eu gostaria de saber se o Delegado clã:.udio Vieira
que... Vamos às perguntas agora, já tendo feito o está no recinto aqui da CPI.
preâmbulo. A partir do momento que o Luís Eduardo, O SR. JOSIAS QUINTAL - Cláudio Vieira está,
o Dr. Luís Eduardo fez acusações, ele fez acusações está no recinto.
diretamente à Secretaria? Se não fez, por que não O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
fez? Se fez, quem tomou conhecimento delas e quais
foram as medidas tomadas? Por outro lado, essas de- BISCAIA - Então, eu peço que ele se retire, porque
núncias, eu ouvi a Ouvidoria, ontem ou anteontem, já ele vai prestar depoimento em seguida, e ele, na con-
não lembro mais, dizer que eram quase cem denúnci- dição de testemunha. Eu não o conheço, por isso que

as. Essas denúncias que já existiam, elas já estavam eu não...
sendo investigadas? Elas já existiam? Qual o motivo O SR. JOSIAS QUINTAL - Ele encontra-se lá...
da exoneração do policial, ontem, pelo Governador? (Intervenção inaudível.)
Mauro... Tá no requerimento. Vê pra mim... Não, Ma- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
galhães não, o ontem, o de ontem. BISCAIA - Então, eu pediria que...

(Não identificado) - Mário Chaddud. O SR. JOSIAS QUINTAL - Já está saindo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Má- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

_ rio Chaddud. Quais os motivos que levaram a esse BISCAIA - Ele é testemunha, Que ele não fique ou-



to...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor tomou conhecimento das denúncias pela im
prensa?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Pela imprensa, uma
matéria publicada no Jornal do Brasil. O Prol. Luís
Eduardo teria procurado o Ministério Público, apre
sentado verbalmente algumas denúncias e, na mes
ma semana ou cerca de uma semana, no máximo, ele
foi, ele esteve com jornalistas e teria feito uma matéria
no Jornal do Brasil. Eu tomei conhecimento disso num
domingo, isso se deu num domingo. Na segun
da-feira... Seria referente a uma, a um fato ocorrido na
Delegacia de Maricá, quando dois traficantes ou pos
síveis traficantes teriam sido presos e transferidos
para o Rio de Janeiro, para a Delegacia de Repressão
de Entorpecentes. Tomando conhecimento no domin
go, na segunda-feira de manhã, eu mandei chamar à
Secretaria o Chefe de Polícia Civil, o Delegado Titular
da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o Dele
gado Titular de Maricá, o Corregedor de Polícia, o
Inspetor Geral de Polícia e, diante de todos eles, eu

i*6etHei saber o que ocorrera, oeasião--em-que e-De-·
legado (ininteligível) teria me relatado que um indiví
duo, um cidadão teria sido vftima de um atentado e te
ria envolvimento com... em razão de narcotráfico. E, e
um outro que teria ido visitá-lo também teria esse en
volvimento. Ele teria tomado o depoimento, sendo
que esses dois indivíduos foram levados de Maricá
para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes,

-U1lla vez que ele mesmo havia dado, feito essa COrntF -
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vindo o depoimento do Secretário de Segurança. Mui- nicação à Delegacia de Entorpecentes e ao Chefe de
to obrigado, Sr. Presidente. Polícia Civil. Teriam sido levados por um helicóptero.

(Intervenção inaudível.) E, posteriormente, foram soltos. Diante dessa infor
mação, eu indaguei ao Delegado, que irá depor daqui

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS a pouco, Cláudio Vieira, por que ele teria feito a Iibera-
BISCAIA - Testemunha tem que ficar separada num ção desses dois, dessas duas pessoas. Então, ele
local ou então aguardando. Não é vendo televisão, é afirmou que não via motivos para prendê-los. Eles se-

lógico. riam duas testemunhas importantes para uma investi-
O SR. JOSIAS QUINTAL - Bem, Deputada, o gação muito importante. Eu pedi que me desse o in-

episódio começa com uma denúncia. que Q Prof. Luís quérito e, numa breve leitura do depoimento prestado
Eduardo teria levado ao Ministério Público, uma de- pelos presos, eu concluí que o pedido de prisão provi-
núnc;a verbal, isso em período que antecedeu o car- sória daquelas pessoas seria fundamental e eu en-
naval. Posteriormente, ele... Ele foi ao Ministério PÚ- tendi que havia elementos suficientes para a solicita-
blico e fez uma denúncia verbal. Cerca de uma sema- ção dessa prisão. Reprovei publicamente a atitude do
na depois, ele esteve com a imprensa e fez uma de- Delegado, determinei que ele fosse afastado da Dele-
núncia via imprensa. Foi quando eu vim conhecer o gacia e que se instaurasse um procedimento para _
teor do que ele, o teor das acusações. Isso... investigatório -, para apurar aquela conduta. Bem,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - posteriormente a esse episódio, o Governador achou
Então, Dr. Josias, quer dizer que o senhor só tomou, por bem, após entender-se com o Ministério Público e
portanto, o senhor e, portanto, o Governador... com o próprio Secretário, achou por bem propor a cri-

O SR. JOSIAS QUINTAL - Tomei conhecimen- ação de uma comissão, uma comissão para apurar
não somente essas denúncias, como também, esse
fato, como também outros fatos que ele acabara de
receber do Luís Eduardo, fatos devidamente registra
dos numa, em documento. A comissão foi instalada e
iniciou, na segunda-feira, os seus trabalhos. Da pri
meira reunião da comissão, o resultado da primeira
reunião da comissão foi a solicitação de afastamento
de dois policiais e transferência de outros dois. Ficou
estabelecido que todas essas solicitações da comis
são, elas seriam de pronto atendidas, isso no interes
se das investigações. Então, essas foram as primei
ras providências. Independentemente das providên
cias adotadas pela comissão, a polícia tem que conti
nuar, também, nas suas investigações. No decorrer
desta semana, eu fui informado, é voz corrente na Se
cretaria, de que um delegado, ele apresentava, ele
ostentava um padrão de vida possivelmen... , não
compatível com os ganhos de um delegado. Eu iden
tifiquei o Delegado, mandei chamá-lo à Secretaria e,
diante da Corregedoria, do Corregedor, do Inspetor e
de outros delegados da área de inspetoria, eu o inda
guei se efetivamente ele tinha patrimônio superior a
um milhão e meio, como, conforme notícias chegadas

-até o Secretário. Ele confirmou que tinha realmente
um patrimônio superior a um milhão e meio.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
quanto? O senhor sabe?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Ele não estabeleceu
quanto, não entramos... Mas ele confirmou que teria
superior a um milhão e meio. Procurou dar algumas

-explicações, mas eu achei por bem, diarne-dessa nu-



sim.

O SR. JOSIAS QUINTAL - ... incompatível
com...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É só
isso? Quer dizer, s6 isso não, que é muito (ininteligí
vel). Não, não.

O SR. JOSIAS QUINTAL - Será IDvestigado o
porquê dentro desse patrimônio.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá
certo. Eu imagino que você não... não pode avançar
no que vai dizer. Eu olho pros... seus olhos e tô perce
bendo um seu, to, constrangimento. Ah, bem, eu me
sinto (risos) imaginando o senhor investigando e não
pode responder...

O SR. JOSIAS QUINTAL - Com relação ao che
fe de Polícia, conforme tenho...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
(Ininteligível.) ... o senhor falou, o senhor falou.

O SR. JOSIAS QUINTAL - ... tem noticiário, ele
também está sendo investigado! Há, há, há uma de
núncia de que ele teria sido... seria... teria lojas na...
na... da rede McDonald's e teria tido um outro envolvi
mento com a liberação de um traficante e ele está
sendo investigado por essa Comissão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
pra... , antes de... de complementar e esperar os ou
tros Deputados perguntarem se eventualmente o se
nhor gostaria de, depois que todos perguntassem, de,
em algum momento, ter uma sessão reservada ape
nas com os Deputados da Comissão pra avançar um
pouco mais em... em como estão as investigações.

O SR. JOSIAS QUINTAL - Deputada, não...
não há problema. Eu gostaria de... de... de responder
aqui, no plenário.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tã
bom. Tá ótimo.

O ,SR. JOSIAS QUINTAL - Eu não tenho... I"!ãp
temos nada que...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Não, não, não é pra esc , não. É, é porque... nós fa-
zemos assim, quer dizer .

O SR. JOSIAS QUINTAL - Sim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Toda vez que vai se falar de uma investigação, é,
como é uma fase de investigação... , pro bem da in
vestigação...

O SR. JOSIAS QUINTAL - (lninteligível.) Ah,
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tícia, eu achei por bem afastá-lo da, da função, do A SRA. DEPUTADA LAU~A CARNEIRO:"" A~i-
cargo. Fiz um expediente ao Coordenador Executivo ma do um milhão e meio. .' ., ,
solicitando a exoneração dele e o afastei da, da ativi
dade, para que ele fosse investigado. Determinei a
instauração de um procedimento. Foi uma iniciativa
do Secretário, e outras mais virão, Deputada, outras
mais. Com relação às acusações ao Chefe de Polícia,
nós deixamos o problema, a avaliação, a critério da
comissão. Eu quero deixar muito claro que eu não te
nho nenhuma, nenhuma, nenhum compromisso com
qualquer policial. E sei que qualquer policial e qual
quer integrante da Secretaria de Segurança Pública
sobre o qual pairar quaisquer dúvidas, ele será, eles
serão investigados. Isso vale pro Chefe de Polícia,
pro Comandante da PM, pra qualquer uma outra,
qualquer uma outra autoridade. E, com relação às de
núncias, as cento e uma denúncias, existe, no Rio de
Janeiro, uma, um serviço Disque-Denúncia. Ele rece
be da população denúncias, dezenas, centenas de
denúncias, que são avaliadas. Muitas dessas denún
cias são repassadas para a Ouvidoria de Polícia, que
dá um tratamento, faz um encaminhamento, enfim,
isso é um processo no quotidiano. Das denúncias que
ocorrem no âmbito da Polícia, muitas são da Polícia
Civil e da Polícia Militar. Eu creio até que a Polícia Mi
litar tenha denúncias em número maior. A Ouvidora,
ela tem publicado, mensalmente, relatórios dando
conta dessas denúncias, que são encaminhadas, ro
tineiramente, para as Corregedorias de ambas as ins
tituições e são apuradas, umas com respostas mais
rápidas, outras não. Existem dezenas de procedi
mentos, talvez centenas de procedimentos instaura
dos em relação a tudo isso.

O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR - Sr.
Presidente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Sr. Relator, a Deputada Laura ainda está com a
palavra. Tem alguma questão, Deputada?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
complementando, quando eu perguntei ao Secretário
Josias, perguntei entendendo ser ele o Presidente da
Comissão, mas sinto que ele não pode muito divulgar
essas informações já tomadas pela Comissão. Mas
faltou uma questão, ah, o afastamento do... do Dele
gado de ontem, isso, realmente, ninguém sabe o mo
tivo. Quer dizer, eu pelo menos não sei.

O SR. JOSIAS QUINTAL - É exatamente esse
caso. Esse Delegado, ele ostenta...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Aquele do... da (ininteligível) um milhão e meio.

O SR. JOSIAS QUINTAL - ... do... ele... ele os
tenta um padrão de vida...
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ... a O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR - Em
gente não fala. 93. E a minha pergunta é a seguinte, e que eu ouço as

O SR. JOSIAS QUINTAL - Tudo bem. pessoas questionando: se isso é verdade, esses no-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A mes que agora explodem, uns (ininteligível) serão in-

gente faz em reservado é pra isso. vestigados, uns com razão. pode ser que alguns sem
O SR. JOSIAS QUINTAL _ Então, então... razão sejam colocados. Mas, a Corregedoria do Esta-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ do, o aparelho que... o aparelho policial, o Estado, o

novo Governo, nesse um ano. essas pessoas galga-
Como eu... eu consigo imaginar que o senhortá cons- ram espaços de poder. Subiram. tiveram cargos lá,
trangido em dizer mais do que eu acho que o senhor ocuparam cargos de poder na estrutura. Por que. por
sabe, é. eu gostaria que o senhor dissesse mais. Mas que que essas pessoas. que já visitam o noticiário e
sei que também se o senhor disser mais, o senhor sobre as quais já pesam acusações, não foram afas-
pode atrapalhar as investigações. tadas de pronto? Por que que não funcionou, não fun-

(Intervenção inaudível.) ciona a Corregedoria e essas pessoas hoje estão
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - sendo agora exoneradas? Mas, elas já visitam... Ou a

Então, eu gostaria que de repen... A não ser que o se- polícia não sabia absolutamente de nada de nada so-
nhor não saiba mais. Mas, eu acho.... entendendo que bre essas pessoas o tempo todo? Pra que a opinião
o senhor sabe mais, talvez o senhor pudesse falar, é. pública possa ter uma noção mais exata. Até porque,
reservadamente, pra não atrapalhar o trabalho da Co- volto a afirmar, a promiscuidade, o que tem se levan-
missão. tado no País inteiro é uma promiscuidade muito gran-

O SR. JOSIAS QUINTAL - Aqueles... aquelas de, principalmente do aparelho policial, com o tráfico,
perguntas que porventura eu achar que devam ser re- com o crime organizado.
servadas eu... eu... O SR. JOSIAS QUINTAL - Olha, Deputado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - essa... essa questão, essa definição de banda podre,
Isso. isso, pro senhor, só deixando à vontade. banda boa, como, assim, algo institucionalizado, eu

O SR. JOSIAS QUINTAL - ... eu, eu deixo de não... eu não concordo. Eu concordo que existe. sim,
responder. Tá bom. Muito obrigado. inúmeros policiais com desvio de conduta, inúmeros

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá. policiais envolvidos em crimes, muitos nós temos in-
obrigada. dícios, temos procedimentos já instaurados. muitos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- nós temos procedimentos de investigação... Agora,
ro) - Obrigado, Deputada Laura. Com a palavra o Sr. eu não posso aceitar isso como algo instituído. O Prof.
Relator. Eduardo, ao fazer as suas denúncias, ele teria se re-

O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR _ Sr. ferido à banda podre, teria se referido a uma aliança
Presidente, quero agradecer. Eu sou um dos com a banda podre. Eu quero deixar muito claro que
Sub-Relatores do Rio de Janeiro. Primeiro. manifestar isso não ocorreu. Eu quero deixar até muito claro para
a satisfação de ter o Dr. Josias aqui, com quem já con- todos os senhores que, quando da indicação do Che-
versamos no Rio de Janeiro, e a maneira como ele fe de Polícia Civil para o cargo. o Prof. Luís Eduardo
tratou a Comissão que esteve lá, a Subcomissão, e a sentou-se à mesa com ele em meu gabinete e ambos,
maneira com que ele mostrou a transparência daquilo ambos decidiram pela composição do novo escalão
que tá sendo feito. Eu quero fazer apenas uma per- da Polícia Civil. Eu não indiquei qualquer cargo. As in-
gunta ao Dr. Josias que me parece que tá na cabeça dicações foram feitas por Luís Eduardo e pelo Chefe
das pessoas todas. Nós temos andado na CPI do de Polícia, Dr. Hafik. Eu creio que se tivesse a identifi-
Narcotráfico, por esse País inteiro, e uma das ques- cação ou a suspeição de que ali estava se formalizan-
tões fundamentais é a promiscuidade que existe prin- do uma aliança com banda podre, poderia ser evitado
cipalmente no aparelho policial com o crime organiza- naquele momento. (Pausa.)
do e o narcotráfico. As denúncias que agora pipocam OSR. DEPUTADO EBER SILVA - Cadê a lista?
sobre banda podre e envolvimento de policiais não O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
são novas. Não são novas. O Governador Garotinho. - Deputado Eber Silva.
outro dia. numa televisão. disse que ele mesmo foi um OSR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presiden-
que denunciou a banda podre da Polícia, se não me te, pela ordem, eu quero deixá-lo à vontade. dan-
falha a memória, por volta de 93. do-lhe consciência que eu sou o segundo inscrito. Qu-

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Em 93. ero saudá-lo e ao nobre Relator e ao Sr. Secretário de
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Estado, Coronel Josias Quintal. Éclaro, Coronel, que, questão do narcotráfico do Rio de Janeiro, na ques-
lamentavelmente, o que a CPI tem visto pelo País tão do tráfico de droga no Rio de Janeiro, centrada
afora é o comprometimento de muitos policiais dando em três moços, três traficantes, que já tinham passa-
sustentação ao crime organizado, ou seja, proteção do pela imprensa, alguns até presos e foragidos. Um
ao crime organizado. E não foi diferente em Estado deles, é o Fernandinho Beira-Mar, que tem sido alvo
algum, culminando, pra surpresa de todos nós e sur- de trabalho da CPI também, o outro está preso, que é
presa altamente entristecedora, com os fatos tremen- o Marcelo POD, parece que foi preso há dois meses
damente desagradáveis do Paraná. E nós não cre- atrás, ou três meses. Há um outro que foi num con-
mos que no Rio de Janeiro estejamos isentos desta fronto com a polícia morto lá na Zona Oeste, também
cumplicidade, tanto é que há alguns policiais que es- POD, né? E o Celsinho. Considerando que nós te-
tão sendo investigados, outros afastados, etc. Mas mos falado muito sobre o Fernandinho Beira-Mar,
ninguém constrói um patrimônio tão incompatível aqui na CPI, eu queria que o senhor falasse a respeito
com o seu salário mensal em um dia, em um mês ou do Marcelo POD e como é que estamos para pegar o
em um ano ou em poucos anos. Isso vem acontecen- Celsinho, que se tornou a expectativa, depois que a
do, e o que nos parece é que estourou agora na mão, Polícia prendeu o POD, o Marcelo PODo Era uma
né, desse Governo e na mão deste comandante da afronta; como representante do povo do Estado do
Segurança Pública do Rio, que é o Sr. Secretário, pra Rio de Janeiro, era uma afronta vê-los, n~ mídia,
essa realidade, né, de descoberta, de evidência que como super-heróis. E graças à Deus o Marcelo POD
nós estamos vendo. A Secretaria de Segurança está está preso, e nós temos situado o Fernandinho Bei-
disposta a ir às últimas conseqüências para não tirar ra-Mar fora do País, fazendo esse trabalho t9do. E o
a banda podre, porque o !o;enhor não a admite institu- Celsinho? Há alguma expectativa, a curto pr~zo já?
cionalizada. O q.ue ~xi.st~ é a,in~tituição! ~ão é? ~as, O SR. JOSIAS QUINTAL - Olha, a polícia do
para o ?:m .da Instltulçao nos Ire.mos ate a.s.u!tlmas Rio tem sido muito estimulada para trabalhar, f rofun-
consequenclas ~antos quantos sejam os poliCiaiS que damente, para, no campo das investigaçõe~, para
porventura precisem ser afastados? chegar a esses nomes. Nós entendemos que todos

O SR. JOSIAS QUINTAL - Deputado, eu, como eles terão que ser presos. Eu acho que é uma ques-
disse anteriormente, eu acho que desse episódio ele tão, PIão somente uma questão de honra da polícia,
deixa uma grande lição pra todos nós. E quero reafir- mas uma questão também de eficiência. Eu ficaria
mar a V. EXª a nossa disposição não somente de in- muito frustrado se, ao longo da minha gestão, não
vestigar, não somente de mudar as estruturas das chegarmos a todos eles, não trazermos para pagar
Corregedorias da Polícia, como também, repassar pelos atos que praticam. Ouero dizer a V. Exª que,
para essa Comissão que foi instituída, que é coorde- com relação a Fernandinho Beira-Mar, a polícia do
nada por uma Procuradora do Ministério Público. E Rio, a despeito de todos esses problemas, ela certa-
não somen..., como também repassar para esta CPI mente é uma das que mais tem contribuído para de-
todas as informações que porventura tenhamos so- sarticular, para desmontar esse negócio montado por
bre esses policiais com esses desvios de conduta. Eu esse traficante que hoje é um nome conhecido nacio-
creio que temos uma oportunidade muito grande para nalmente. Ele, não sei os dados que os senhores têm,
darmos uma resposta do que a população precisa mas, certamente, o território dele, de atuação dele,
acerca de todos esses fatos. O Rio de Janeiro está não se limita ao Rio de Janeiro. Mas posso afirmar a V.
completamente aberto. A Secretaria de Segurança, o Exª que o Rio de Janeiro já tem dado uma grande
Governo do Estado do Rio de Janeiro está completa- contribuição. Diversas prisões foram desencadeadas
mente aberto a essas investigações e, principalmen- como resultado de investigações no Rio de Janeiro. E,
te, na condição do primeiro interessado na solução certamente, muitas outras, também, serão desenca-
dessa grave questão que vem, ao longo dos anos, ta- deadas, muitas outras prisões serão feitas nos próxi-
zendo parte de nossas instituições. O senhor tenha mos dias talvez, como resultado de um trabalho de in-
certeza de que nós estaremos completamente dis- vestigação no Rio de Janeiro. Eu gostaria que V. Exª e
postos a facilitar todo o trabalho e a ajudar. a Comissão avaliasse no contexto nacional o trabalho

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Eu gostaria da polícia no Ri~ d~ Jane~ro na in~estigação desse
de fazer uma colocação para o senhor, a fim de ou- trafIcante que hOJe e uma figura nacIOnal.
vi-lo um pouco também. Agora, não especificamente O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presiden-
sobre essa questão da polícia no Rio de Janeiro. Mas te, eu não quero me alongar muito mais, até porque
nós iniciamos o ano de 1999 com preocupação na sei que o Secretário já está aqui desde cedo, mas
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queria fazer uma última colocação. Eu gostaria, Se- gumas perguntas que dizem respeito a investigações
cretário, que o senhor tratasse agora de... Como nós que eles já estão fazendo, né? Então, eu gostaria de
estamos, então, nos preparando, em que a Secretaria sugerir a V. Ex!! para que tivéssemos essa facilidade,
de Segurança evoluiu para esse combate ao crime, a pudéssemos ter, se V. Ex!! assim concordar em orien-
nível de estrutura mesmo? E eu queria que o senhor tar, um momento reservado com o Secretário.
tangesse uma questão. O Coorde~ador, ? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
eX-Coor?~nador, era um homem com mUita capacl- _ Sem dúvida. Acho muito importante; e o faremos.
dade, ~eo,nca e um grande colaborador, c~moA o se- Antes de passar a palavra ao Deputado Biscaia, eu
nhor Ja dlsse,_ma~ ~Ie_ ~~~a, r~alme~!e!_,~U1ta e~fase gostaria de dizer, Sr. Secretário, que a minha expecta~·
a um~ ~uestao mUlfo Importante que e a reah,da~e tiva da vinda do senhor aqui era muito maior, uma ex-
dos ?lr~ltos humanos. Co~o membro da Comissa? pectativa de que o senhor ia trazer dados para a CPI,
de Direitos Humanos da Camara, me preocupou mUl- para nos dar a possibilidade de darmos uma ajuda
to a palavra d~ Del~gado Haflk, d,e que o efetiva ao Rio de Janeiro como CPI, porque o que
ex-Coordena?or s~ queria ~aber de direitos hu~a- hoje se fala da polícia do Rio de Janeiro, que o Brasil
n~s. Eu q~ena OUVI-lo tambem sobre essa questao. escuta e tá perplexo pela importância do Rio de Jane-
Nos tambem queremos. iro, é muito grande. Então, eu quero saber do senhor o

O SR. JOSIAS QUINTAL - O Doutor Hafik, que que efetivamente... Nós vamos pra lá na semana que
deve conhecer, deve saber interpretar muito bem o vem. Na primeira vez que tivemos uma diligência lá, ti-
pensamento do Secretário, o pensamento do Gover- vemos uma reunião reservada com o Governador,
nador nessa área, acho que ele foi muito infeliz. Tal- com o aparelho de segurança e algumas coisas con-
vez por faltar experiência na entrevista, ele tenha real- tundentes foram... Apareceram, foram dadas. Porque
mente sido infeliz ao fazer essa afirmação. E eu acho não tem sentido a CPI voltar ao Rio de Janeiro pra po-
que ele, certo do nosso compromisso nesse campo, der ouvir o senhor, ouvir alguém mais da cúpula, ouvir
eu acho que ele seria de bom alvitre, até mesmo, que o pessoal do Governo falar e dizer: "Nós estamos.. ."
ele se desculpasse. Eu quero saber do senhor o seguinte: o que é que

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Até porque, essa CPI efetivamente pode, enquanto instrumento,
não quero interromper a sua resposta, o senhor ainda ajudar o Rio de Janeiro neste momento? Vocês têm
vai falar sobre a questão da estrutura, mas a gente vi- nomes? Porque, na verdade, ninguém vai... ninguém
nha observando que era uma prática da polícia do vai, por mais ingênuo que seja, aceitar que vocês, de
Rio, ser ágil, ser dura, porém preservando a socieda- fato, não saibam quem realmente é (ininteligível) da
de, não é, desse estigma de ser ela desrespeitadora polícia do Rio, quem está sendo duramente investiga-
dos direitos humanos. do, quem tá envolvido até o pescoço, quais as dificul-

O SR. JOSIAS QUINTAL - É, absolutamente, dades e como é que a CPI, nesse inquérito, que é
nós haveremos de respeitar, de valorizar, cada vez uma CPI, que é um inquérito parlamentar, possa efe-
mais os policiais que, no cotidiano, no seu aperfeiçoa- tivamente ajudar o Rio de Janeiro. O que que nós va-
mento, eles exercitam com mais ênfase essa prática. mos ver no Rio de Janeiro, com quem nós vamos falar
Nós queremos uma polícia eficiente, nós queremos no Rio de Janeiro, quem nós vamos convocar no Rio
uma política que, atinja bons resultados no campo da de Janeiro, que c,?ntribuição que nós podemos dar ao
investigação, que chegue aos criminosos, mas quere- Rio de Janeiro? E isso o que eu quero saber do se-
mos uma polícia que tenha, efetivamente, a compre- nhor: que contribuição que essa CPI pode, semana
ensão de que deve atuar dentro dos parâmetros da le- que vem, dar ao Rio de Janeiro? Agora, pra nós con-
galidade da lei, mas que saiba respeitar a cidadania e tribuirmos, com o poder de CPI, é preciso que nós te-
os direitos humanos. É inadmissível que qualquer ins- nhamos elementos na mão. Vai nos dar elementos?
tituição policial nos dias de hoje possa pensar de um O SR. JOSIAS QUINTAL - V. Ex!! pode ter cer-
modo diferente e, pior ainda, seria qualquer policial, teza de que nós estaremos encaminhando, com a
qualquer dirigente interpretar, de modo diferente, chegada dos senhores ou antes mesmo da ida dos
esse pensamento que é o do Governo do Estado do senhores para o Rio de Janeiro, toda a documentação
Rio de Janeiro. de que dispomos. O acesso aos órgãos de informa-

o SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presiden- ção e de investigação da polícia, o acesso aos arqui-
te, eu quero agradecer, mas gostaria de sugerir a V. vos da Corregedoria, aos processos em andamento,
Ex!! que, eu estou satisfeito com as respostas do Se- todo ele será facultado. Agora, fica muito difícil, para o
cretário, mas não me senti à vontade para lhe fazer al- Secretário, em uma sessão, ele relatar todos, com de-
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talhes, todos os fatos. Eu posso assegurar a V. Exª te um inquérito policial instaurado, e o senhor sabe
que, com a minha chegada ao Rio de Janeiro, estarei que o inquérito policial, ele va.i à JusUça.
reunindo toda uma... todo esse material que deve ser O SR. PRESig~lN1lr~ (Deputado Magno Malta)
analisado pela CPI e, aí, passar às mãos dos senho- - Sabe o que que me preocupa? Porque é o seguinte.
res. Farei até a entrega antecipada. Acho até que Por exemplo: um juiz, ele ganha cinco mil reais por
deva ser esse o procedimento mais correto. mês, salário que não enrica ninguém. Dá pro cara vi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ver. Se você compara com o salário mínimo, você fala:
_"""" Porque nós queremos colaborar com o Rio porque, : "N~o, -º cara g&!1ba t:iluito dinheiro:' ~as é IJTD juiz.
quando a gente fala do Rio e fala da questão da Ba- ~ão d~pra viver nem razoáv~1. E~se ca!a não tem pai
hia, dos aeroportos, de uma diligência no aeroporto, riCO; na~ her~ou ,nada de 1~li1gue~;, nao casou com
não sei aonde e tal, fala da questão de Fernandinho mulher rica; n~o :Ir~u do Bau do SilvIO ~antos e apre-
Beira-Mar, etc., porque esse negócio todo da polícia... s~nta ~m patnmonlo fora d~ uma realidade de cmco
Nós fomos pro Paran4, e o Governador Jaime Lerner mil reais. ,?ra, a.Corregedon~ t~m que ~a~ conta ?e~-
achou, a vida inteira, que ele era Governador do para- s~ trem. AI, voce pega um ~o!ICla, um ~~Je~to que e ofl-
íso. Curitiba, cidade cultural, não sei o quê. Nunca clal. .. Quanto ganha um ofiCiai de policia.
imaginou aquilo na vida. Quando a CPI bate lá... Mas (Intervenção inaudíveJ.)
precisou um bandido dizer pra CPI o que todos eles O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
sabiam. O que eu quero saber é o seguinte: vai preci- - Aí, o sujeito apresenta um patrimônio que não tem
sar a gente arrumar um bandido, uma penitenciária, nada a ver com a realidade dele, que não casou com
dois, três, pra contar pra CPI o que a cúpula sabe? mulher rica, que não ganhou na Loto, não ganhou na
Porque, aí, fica pior. Quer dizer, eu acho que o Gover- Sena, que não tem como e}{plicar. Aí, eu pergunto: a
nadar Jaime Lerner nunca imaginou que passaria por sociedade fica cabreira. A sociedade fica cabreira, e
aquilo. E o que eu não quero é que o Governador do eu tê p,erguntando o_seguinte:.~ esse tip~ de atenç~o,

Rio passe por essa, de ver desmontar tudo, com a esse tiPO, de aten~ao~Esse l~PO de c~lsa ,tem Sido
chegada da CPI, de uma coisa que eles já tinham co- olhad~1 ta,sendo vista. Esse tl~O de cOls,a t~ sendo...
nhecimento. Nós vamos precisar de arrumar bandido Atençao ~a ~e~do_dad~ a esse t~P? de ~olsa. Porque,
em penitenciária pra poder dizer: "Não, é isso mesmo, se o pat~lmonlo nao veio do salar~o, veio de algum lu-
é isso aqui", e isso aqui você confrontar e o sujeito ga- gar, e V~IO de un: lu.gar escuso, V~IO de um lugar e,scu-
guejar e o bandido estar com a verdade? Isso é que so. Entao, o braSileiro se <:ansou e ~or~ue quem ta so-
eu gostaria de saber, porque eu quero ir pro Rio dar bre.ele, da~do ordem, n~o te_m dlgt1l~a~e moral pra
uma colaboração efetiva. Eu tô falando igualo Vicente faze-lo. E~tao, a po~ulaç~o nao tem laz~o nenhuma

M t . P'd t d C . th' . "Q pra acreditar. El;lsa e a minha preocupaçao, porque a
a eus aquI, o ex- resl en e o orln lans. uem . t"' d R' d J ' S- P I B 'I

t ' h' '"J ' t" h' Impor ancla o 10 e anelt'o e ao au o pro rasla na c uva e pra se queimar. a o a um ano nesse , ..,. r A h d f' I r' h e extremamente grande. E estamos ,ndo pro RIO de
neg?clo. o c egan .0 no I~a. o na c uva. pr~ _me Janeiro com um quorum qualificado. Isso me preocu-
queimar. E eu quero Ir pro RIO dar uma contnbUlçao. pa tremendamente, desde que votamos, até pra per-

O SR. JOSIAS QUINTAL - V. Exª fique sabendo guntar que tipo de contribuição vamos dar, a partir de
que, se necessário fazer essa... tomar esses depoi- quê.

mentos e se disso aí resultar informações que pos- O SR. JOSIAS QUINTAL - Devo lembrar a V.
sam (ininteligível) ao Governo, não haverá nenhum Exª que nós estamos ainda no primeiro ano de gover-
problema de minha parte. Eu acho que isso deva ser no. E, nesse... E estamos dando uma contribuição
feito também. Eu estarei disponibilizando a V. EXª to- muito grande, um exemplo até para outros Estados. O

-----das-as informações que tenho, todos os processos Governo do Estado, ele passa a exig-ir, agora, uma;a
que estão em andamento. Muitos dos casos que es- declaração de bens de todos os policiais. Eu não sei
tão sendo citados, eu creio que todos eles estão". são se essa prática ocorre em todos os Estados. Essa exi-
casos que estão sendo investigados através de pro- gência, ela tem um propósito muito claro de permitir
cessos instaurados. Existem inquéritos instaurados, que seja feita essa investigação. Então, eu penso que
diversos inquéritos. Essa gravação que foi levada ao alguma coisa já está mudando no Rio de Janeiro. Afi-
conhecimento da população recentemente... Existe nal de contas, essas pessoas que ostentam esses
um inquérito policial instaurado apurando esse fato. bens, eles não fazem a partir de agora, a partir desse

tsSã. gravação foi novidade para os senhores, ou foi momento~desse Governo. Então, nesse sentido; nós-
novidade para a população, mas não foi pra nós. Exis- já estamos sinalizando que uma... um trabalho sério



O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu agradeço as refe
rências de V. Exª e devo dizer que nós temos hoje, no
Rio de Janeiro, uma oportunidade muito grande em
melhorarmos bastante esse quadro. Temos uma von
tade política já manifestada, não somente no discur
so, como também em ações efetivas, na medida em
que a alocação de recursos para investimentos ela
tem sido considerável, na medida em que o aumento
dos efetivos, já tão defasados, ele já se faz sentir. A
polícia do Rio tinha uma...um efetivo menor do que há
doze anos atrás, cerca de doze anos atrás. Então, o
Governador autorizou. Ele sabe o que isso representa
como impacto na folha de despesa de pessoal, o au
mento de uma polícia de oito mil homens, no caso
para a Polícia Militar, com mais mil e quatrocentos
para a Polícia Civil, mil detetives novos, quatrocentos
escrivões, mais trezentos detetives que já ingressa
ram, mais sessenta delegados, a aquisição de mil via
turas no primeiro ano, a aquisição de mais mil no se
gundo, e a cada,ano nessa quantidade, a reforma da
Polícia Técnica, de toda a Polícia Técnica do Rio de
Janeiro. Nós tínhamos... Isso foi motivo de uma entre
vista nossa. Reconhecemos que tínhamos uma das
piores Policiá Técnica do País. Estamos promovendo
uma transformação completa, que não se faz ... Na
polícia... Não se faz investigação sem uma Polícia
Técnica bem estruturada. A qualificação dos efetivos.
Nós criamos, transformamos uma unidade, mais uma
unidade em centro de qualificação profissional... Nós
pretendemos fazer com que todos os policiais do
Estado eles tenham a possibilidade, tenham oportuni
dade de freqüentar os bancos escolares. Não pode
mos admitir que um policial, que um carcereiro ele tire
trinta anos de serviço sem freqüentar um banco esco
lar. Policiais que acabam assimilando essa... uma cul
tura, uma... vícios daquelas pessoas, daqueles crimi
nosos os quais eles têm o dever de, vamos dizer, de
mantê-los em prisão, não é? Bem, então, eu creio que
temos, no momento, uma oportunidade histórica de
promovermos as transformações na polícia, melho-
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de que uma investigação muito profunda vai ocorrer e çar efetivamente pra mudança do quadro, pra que se
que essa prática, ela vai ser desestimulada. tenha uma realidade diferente. E especificamente -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) dentro da mesma pergunta - no quadro, que V. Exª
- Eu só queria ressaltar que a Sub-Relataria do Rio... conhece muito bem, do Rio de Janeiro, na capital -
foi feito um trabalho extremamente eficaz. E eu acho nós até conversávamos - são seiscentas favelas e
até que o jeito intempestivo do Governador Garotinho cinco mil ou mais pontos de venda. Como é que, diari-

"contribui muito. A vez que estive-mos lá, o jeito intem- amente, esses postos, esSaS seiscentãSfavelas e
pestivo dele conosco lá. Eu acho que essa é a boa cinco mil postos de venda são reabastecidos, de que
hora, porque o troço, o tumor veio a furo. Se o tumor maneira? Como é que isso é feito aí e, afinal de con-
veio a furo, é hora, agora, de espremer. Isso dói muito, tas, não se consegue efetivamente coibir? Então,
mas é hora de tirar o carnegão. É a visão que eu te- essa seria a primeira indagação que eu coloco a V.
nho. Deputado Antonio Carlos Biscaia. Ex<'.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Sr. Presidente, Srs. e Sra

, Deputados, eu
também inicio aqui com uma... cumprimentando pes
soalmente o Secretário de Segurança por sua pre
sença aqui e também assinalando aí, Sr. Presidente,
uma diferença essencial entre a situação do Rio de
Janeiro e do Paraná fundamentalmente. Quer dizer,
eu creio que o sentimento nosso aqui é de confiança
na pessoa do Secretário de Segurança, por sua lisura
de procedimento. É diferente da nossa ida ao Paraná,
quando nós sabíamos do comprometimento do apa
relho policial e desconfiávamos, no mínimo, da parti
cipação, da conivência ou da omissão do Secretário
de Segurança, que acabou sendo exonerado. Então,
a nossa manifestação é diversa com relação aos dois
Estados. Por outro lado, eu acho que todos nós, e o ci
dadão fluminense de uma maneira geral, tem tam
bém consciência da complexidade do problema. É um
problema que vem-se agravando e que não é à toa
que qualquer pesquisa que se faça, no Rio de.Janeiro,
o cidadão aponta, como problema número um, o pro
blema da segurança, diferentemente de outros Esta
dos do País, que é o emprego, o desemprego. No Rio
de Janeiro, esta questão é a básica pra cidadania. E
não é também por acaso que se sucedem os gover
nos aí, nos períodos eleitorais, alguns demagogica
mente dizendo que vão acabar com a violência em
seis meses, não o conseguem. Outros, dizendo que,
em dois anos, se não reduzissem os índices, renunci
ariam. Não renunciaram e não conseguiram. É um
problema efetivamente complexo. Nós sabemos dis
so. A sua tarefa não é uma tarefa fácil e precisa, quer
dizer, de todo o apoio do Governo, do apoio nosso
aqui, como integrante da CPI, da sociedade e assim
por diante. Agora, eu quero alguns esclarecimentos.
Em primeiro lugar, diante desse quadro todo, será
-possível, quer dizer, alguém que ocupa o comando da
área de segurança no Estado ainda imaginar que com
esta polícia aí, em grande parte comprometida direta
mente com o crime, é possível que se consiga avan-
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rando não somente, como lhes disse, a estrutura in- O SR. JOSIAS QUINTAL - Já tinha feita e ele
terna das polícias, os meios materiais, os recursos responde no processo... Existe o inquérito reinstaura-
materiais, como também buscando mais eficácia nas do, uma investigação, uma sindicância, não sei preci-
ações. Então, Deputado, essa tem sido a vontade do sar se sindicância ou inquérito.
Governo, essa tem sido a manifestação do Governo. O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Esse episódio, essa turbulência em que nos encon- BISCAIA - Ela já estava afastado?
tramos ele deve servir, como disse, de uma lição, de ,
mais uma lição pra nós, mas também de uma grande O S~. JOSIAS QU~NTAL - Ja estav~ afa~tado e
oportunidade para, juntos, promovermos essa mu- sendo o~Jeto de apuraça~, Quanto ao GUlmaraes, eu
dança. O Rio de Janeiro vai estar aberto ao País, perg~r:tel ao Edu~rdo, at,e mesmo nu~ bate,-boca na
aberto à Comissão para as investigações, para as in- televls~o, qual s~na o delito que ele tena pr~tlcado. ~u
formações que deva merecer. lhe falei ... Ele afl~~~u que ele era Astra., EXiste no ,RIO

um grupo de policIaIs espalhados nas d,versas unlda-
O SR., DEP~TADO ANTO~I,O ?ARLOS des da polícia denominado Astra. Isso é uma denomi-

BISCA~A - MUI:o obngfildo, S~, Se~retano. Ha uma s~: nação antiga. Mas eles não são reconhecidos por
gunda I~dag~çao. Envolve ai aquilo qu~ o se~hor Ja uma... , por essa denominação, Eles não... Não é algo
se refenu. So escla;ecer um ~ou~o ~~I~ ~ salda d~ instituído. É·uma denominação que foi dad~ num tem-
coordenador. !ambem as referenclas iniCiaiS de V. E~ po, no Governo passado, até mesmo na... E objeto de
foram ,no,sentido de que o tra~alho por el7desenvolvl- citação em um livro do nosso ex-chefe de Polícia, Dr.
do, pnncl~al~:nt~ na que~ta~ de planeJam~nto, era Hélio Luz, a quem nós temos uma grande estima.
uma contnbUlçao Importantlsslma, reconhecida por V. Então a acusação ao Guimarães foi simplesmente
~Xª ~ pelo próprio Governador d~ Estado, Os proj~to~ por s~r Astra,
I~eahzad?~ pelo coordenador LU,ls Eduardo contnbUl- O SR DEPUTADO ANTONIO CARLOS
nam decIsivamente nesse sentido. Mas eu lhe per- •_ , ."'?
gunto: é também... Quer dizer, o subcoordenador pro- BISCAIA - Nao e um grupo institucionalizado,
curou o Ministério Público na quinta-feira, dia 2 de O SR. JOSIAS QUINTAL - Não é grupo institu-
março, antecedendo a semana do Carnaval, pra reve- cíonalizado. Nós não reconhecemos. Nós não admiti-
lar alguns fatos. Eu também fui comunicado daqueles mos isso. E esses policiais eles estão espalhados aí,
fatos naquele dia e no dia seguinte. E aí veio a sema- alguns respondendo a procedimentos, a processos,
na do Carnaval e a imprensa divulgou, o Jornal do outros não, mas não é algo que nós temos como insti-
Brasil, no domingo, que foi seguinte a esse fato. Eu tucionalizado. E serão objetos, todos eles serão obje-
lhe indago: aqueles fatos que foram revelados não tos, mais do que nunca agora, devem ser objetos de
eram do conhecimento de V. Exª? Especificamente eu investigação. Eu pretendo promover uma investiga-
me refiro - agora eu vou-me referir aqui - especifica- ção mais-acurada sobre esses policiais. Eu pretendo
mente alguns fatos. Por exemplo: dois inspetores, Ma- levar o nome de cada, um como são conhecidos na
galhães e Guimarães, notoriamente envolvidos em Polícia, para esta Comissão também, independente-
práticas ilícitas, um deles o braço direito do Delegado mente dos procedimentos que a própria Corregedoria
Reimão, que era o Chefe das Especializadas, o outro deva fazer.
o braço direito do atual chefe da Polícia Civil, Hafik O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Louzada, que também foram apontados aí, envolvi- BISCAIA - Ainda nessa linha, de que maneira são fe-
dos em diversas práticas criminosas, já afastados. Eu itas as designações de delegados para as Delegacias
lhe indago: V. Exª não tinha conhecimento do envolvi- Especializadas? É uma questão que.. É decisão ex-
mento de nenhuma dessas pessoas com nenhuma clusiva do Delegado, na época, Reimão, isso? Neces-
prática? Só foi surpreendido com as revelações quan- sita da aprovação do chefe da Polícia Civil ou neces-
do leu o Jornal do Brasil naquele domingo? sariamente a decisão é do Secretário de Segurança?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Não, a minha sur- O SR. JOSIAS QUINTAL - Até o início de minha
presa foi de outros fatos. Outros fatos também que ele gestão essas decisões eram tomadas exclusivamen-
relata no seu... , no documento em que ele emitiu. te pelo chefe de Polícia Civil, no âmbito da Polícia Ci-
Com relação ao Magalhães, o Magalhães estava vil, e pelo Comandante da PM, no âmbito da Polícia
afastado das atividades, respondendo a um proces- Militar. A partir da minha gestão passou a haver a exi-
so. gência de uma homologação. Todavia, quero dizer a

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS V. Exª que eu não interfiro, em regra geral, eu não in-
BISCAIA - Porque a gravação já tinha,sido feita. terfiro na escolha de nomes. Eu deixo o Comandante
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da· PM -intelrámente à vontade para indicar, para es- Projeto esse que ele não é o formulador exclusivo, ele
colher 'todos os Comandantes, até porque ele tem participou de uma equipe, de um grupo. Me lembro
que responder também por essas escolhas, e do até mesmo, enquanto me achava numa outra área -
mesmo modo ao chefe da Polícia Civil. Com relação gabinete militar -, no início da gestão do Governo, um
às delegacias especializadas, eu próprio, o chefe... seminário que tivemos em Teresópofis onde se discu-
superintendente das polícias especializadas, a deci- tiu, onde foram discutidos os projetos, e ali, inclusive,
são foi exclusiva do chefe de Polícia Civil. Eu não in- surgiu a idéia da criação de delegacia legal. Isso não
terferi absolutamente. Quero finalizar, Deputado - foi um trabalho feito anteriormente. Isso se definiu ali.
não sei se o senhor vai fazer mais alguma pergunta ... Então, eu quero dizer que a... a... a presença dele no

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS Estado foi muito importante. Eu lamento muito que ele
BISCAIA - Mais uma. tenha saído. Lamento muito que ele não tenha ficado

para nos ajudar a consolidar todo esse projeto. Isso
O SR. JOSIAS QUINTAL - Mais uma, mas eu vai exigir de nós todos que ficamos um esforço muito

quero depois responder ainda sobre Luís Eduardo. grande para que possamos atingir na sua plenitude o

O SR. D~PUTADO ANTONIO CARLOS que está idealizado nesses projetos. Todavia, e so-
BISCAIA - Não, agora eu vou ao fato concreto. Por mente o Luís Eduardo poderá dizer quais as razões
isso até que pedi ali que se o Delegado Cláudio Vieira que o levaram a esse desfecho. Eu não consigo en-
estivesse presente se retirasse. Eu não o conheço tender até hoje. A não ser que haja, que tenha haviqo
pessoalmente. Eu gostaria de saber exatamente qual da parte dele o desejo de politizar a questão. Mas, qe
é a autoridade que tem competência aí par~ Iib~ração qualquer modo, do episódio deve ficar uma lição pata
de vôo de helicóptero para transporte,de um preso e nós todos - pro Governo, para os policiais e para ia
em que condições isso é feito. Qual_~"1,Déperdendo próprio Luís Eduardo. E posso finalmente assegurar
do grau de gravidade da hipótese, ~~l'DO fipa d,efioido ao senhor que vamos nos empenhar profundamenté,
isso? São poucos os helicópteros q~e~ser;v~m à,S~- fazer um esforço redobrado para que tudo isso que foi
cretaria de Segurança. São'dois, trÊ!sJ !=:q~~I, ~ ,o cri- fQrmulado seja efetivamente alcançado.
tério para a liberação?, '.',.., .I O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer-

O SR. JOSIAS QUINTAL' - A liberação de h~li- ro) _ Deputado Biscaia, obrigado. Dr. Josias, o debate
cópteros ela é na... na rotina e no qliotidianq, ela é fei- que se faz sobre segurança, e nessas horas é eviden-
ta pelo secretário, pelo ch~fe de Polícia Civil. ,Todavia, te que todas as preocupações recaem sobre a polícia.
uma autoridade do nível de um superintendente de Eu não tenho dúvida que essa é uma realidade que a
especializadas, num situação emergenci,al, ele tem polícia, de uma forma ou de outra, ela não é um corpo
autonomia para fazer essa liberação. Não creio que fora da sociedade. E para chegar a um grau de dege-
foi. .., não creio que tenha sido aqu~Je caso. Ele have- neração, de degradação desse, é evidente que outros
rá que dar as explicações que fizeram com que ele Ii- vínculos e outros laços que estabelecem com a socie-
berasse aquele helicóptero. Então, o chefe de Polícia dade permitiram que isso chegasse à impunidade, à
Civil, o secretário chefe de Polícia Civil ou comandan- cultura autoritária construída, a herança que nós te-
te da Polícia Militar podem liberar. Agora, em situa- mos ainda do aparelho policial utilizado para reprimir
çõ~s emergenciais, poderia. Não teria sido... , não ha- a ação de ordem social e política. É evidente que es-
veria nenhum. impedimento o' superintendente Rei- sas mazelas todas estão acumuladas. E quando se
mão, no caso, tei'feito a Iiberaçao. Todavia, ele haverá faz uma discussão sobre o caráter da polícia, nós às
que explicar ao encarregado da apuração desses fa- vezes insistimos ou queremos fazê-lo isolada, des-
tos o por quê de ter liberado, se havia essa emergên- contextualizada de um momento por que passa o
cia, se havia essa necessidade. País. E as polícias... a Polícia do Rio de Janeiro segu-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS ramente não é exceção. Nós temos encontrado pro-
BISCAIA - São essas ~s indagações, Sr. Presidente. blemas em praticamente, em literalmente, todos os

O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu queria falar um Estados do País. Problemas de maior ou menor grau,
pouquinho mais de Luís Eduardo, uma vez que o se- mas é uma evidência da nossa dificuldade de tratar
nhor se referiu no início de suas perguntas. Eu tenho com o aparelho de segurança. Me começa a tomar
uma grande estima pelo Luís Eduardo. Nós entramos uma impressão que o fato hoje é que a polícia precisa
juntos em abril desse ano no Governo. Nós tfnhamos de polícia. E ela precisa ser limpa pra podertero míni-
um projeto, nós temos um projeto muito interessante, mo de capacidade pra interferir e combater a margi-
muito avançado para a área de segurança pública. nalidade. Então, hoje, eu tenho impressão, ouvindo o
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depoimento do Delegado Hélio Luz, atual Depütadõ institu'ição c,omo'a que efetivamente melhor desenvol·
Estadual do Rio, numa das Comissões desta Cas~, ve'acjuelatarefa. Enum caso desses, nos parece ela-
que ele entenderia que, para consertar a polícia do ramente cju'e fie 'não tiver uma política de integração e
Rio, dever-se-ia demitir talvez 50% do seu efetivo. Ele de conflançà 'riessas áreas, vai ser muito mais difícil o
disse aí. Talvez um exagero, mas ele trouxe urna afir- combate' eficaz e efetivo a uma criminalidade, que
mação dessa. Então, a minha primeira preocupação tem caráter bem próprios, de ser nacional, ser articu-
é essa, efetivamente o grau de degradação da polícia lada regionalmente, e hoje até internacionalmente.
hoje. A sua avaliação, qual é a possibilidade de recu- Então, é evidente que uma polícia que dá conta do
perar e qual é a sua avaliação sobre o quadro da polí- espaço geográfico do Estado não pode responder pra
cia? Se eu estou exagerando no que eu estou falando essa sofisticação dessas organizações criminosas.
aqui. Qual é a sua impressão da qualidade da polícia E, por último, em relação à acusação de um policial,
que o senhor tem, hoje, no Rio de Janeiro? A primeira de extorsão de um policial nessa gravação aí que foi
questão. Em seguida, que nós estamos vendo que há divulgada pela Rede Globo, pelos jornais, do Fernan-
uma simbiose entre a criminalidade, a marginalidade do Beira-Mar, onde ele diz que um.... o Wilker, o poli-
e a polícia. Há um entrelaçamento. Me parece claro cial extorquiu um apartamento dele, que ele tem
que o oxigênio da sobrevivência, por exemplo, de um como provar isso. Na Barra da Tijuca, não sei se me
elemento como Fernandinho Beira-Mar, quem forne- lembro. Ah, já foi verificado a veracidade dessa infor-
ee são policiais. É a polícia, o próprio aparelho de mação que ele faz? Existe de fato aquilo? Se existe,
Estado que fornece o oxigênio para ele sobreviver, que providências foram tomadas? Com a pala-
para atuar, para lucrar, e para crescer nessa situação. vra o Sr. Secretário
Então, parece claro que a primeira ... , o primeiro cer- O SR. JOSIAS QUINTAL - Deputado, a Polícia
co que tem que ser feito é com a polícia se auto... ,se do Rio tem, a PoIrcia Militar tem na ativa 29 mil h9-
é que é possível à polícia fazer isso de per si. Ou não mens. A Polícia Civil tem na ativa cerca de 11 mil tio-
seria necessário talvez outros instrumentos da pró- mens. São instituições constituídas, na maiorfa absô~
pria sociedade participar de um processo de recupe- luta, de servidores íntegros e responsáveis. Evident~-,
ração do aparelho policial e da segurança? Como fa- mente que uma parcela considerável comete desvios
lei no início, é um problema da sociedade, mas eu de conduta. E esses desvios, eles comumente, eles
acho que às vezes fica aparentando que nós estamos se tornam públicos e merecem uma reprovação da
querendo generalizar exatamente para dificultar en- sociedade, uma cobrança da sociedade e uma ação
contrar uma solução. Mas é óbvio que tem algumas interna para que sejam eliminados. Eu confio na Polí·
ações no aparelho de segurança que podem constru- cia do Rio. A Polícia do Rio ,não é pior do que outras
ir. Essa questão da posse... , da posse de policiais mio Polícias. Acho até que não existe nenhuma instituição
litares e civis é algo que realmente revela que alguma tão exposta como a Polícia, a Políci~ do RiQ. O Rio é
coisa não está certa. Mas não são só policiais, são os uma refer.ência pra mídia. O Rio é uma referência na-
juízes, são Parlamentares que ostentam posses cional. E, 'çorri muita freqüênGÍa, esses fatos eles ap~-

aquém desse salário de deputado, que é falado que é recem .de'um' modá muito fácil. E, naturalmente, tra-
tão alto, mas se você for olhar, esse salário não dá zero'as suas ,Go'nseqüências. Posso afirmar a V. Ex!!
para emicar uma pessoa. E, na verdade, tem muita que a' p,olícia vai m~l~orar, Evai 'melhora'r na medida
gente que às vezes adquire um padrão de vida - isso em qU~ a pr6pt.ia,i,nstituição faz a sua reflexão, faz a
não é exclusivo de policiais não -, que não correspon- sua.autocrítica; ~. ela procurá....., eJa procura cami-

\ de aos ganhos que se tem aqui. Eu gostaria também nhos no sentiçiQ ao, aperfeiçoamento, no sentido da
'de uma resposta sua em relação à Polícia Federal. cárreção do~seús erros. Então, V. Ex!! pode estar ab-
Como é que o senhor considera a relação entre a Po- solutamente.tranqüilo que nós vamos avançar muito.
lícia Civil e a Polícia Federal no Rio de Janeiro? Há Essa' questão que o senhor coloca dos policiàis
efetivamente uma política de colaboração, de integra- com.:...; que ostentam riqueza, padrão de vida supe-
ção no combate á criminalidade? Ou há essa impres- riar, como já informei, nós estamos recolhendo, de-
são que nós temos, que eu particularmente tenho, de terminando que todos os bens sejam declarados,
estanquidade nas operações do aparelho de segu- para que possamos facilitar a investigação. Isso não
rança - cada qual na sua? E evidentemente numa quer dizer que muitos desses policiais que têm um pa-

"disputa surda, que passa desde desconfianças até o trimônio não declaram, têm esse..., têm essa..., os-
exibicionismo, a vaidade, que em muitas ações trans- tentam esse padrão de vida, tem esse padrão de vida
parecem, como se fossem atos de exposição daquela e não declaram, que ficarão impunes. Eu vou passar-
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já estamos nos organizando para isso - vou passar O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
todas as informações para a Corregedoria da Polícia - Conceder a palavra ao eminente Uder do Partido
e para esta Comissão e o Ministério Público. Nós va- Verde, Deputado Fernando Gabeira.
mos listar todos esses fatos, todas essas informa- O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA -
ções, e vamos oficiar, encaminhando a essa Comis- Sr. Presidente, mais uma vez agradeço a generosida-
são recentemente criada. E podemos também dispo- de desta Comissão, acolhendo não só a minha pre-
nibilizar para a CPI, com o maior prazer. O que quere- sença, como as minhas interrogações. Queria tam-
mos é que realmente tudo isso seja apurado, que to- bém agradecer ao Dr. Josias a sua presença aqui na
dos esses erros sejam corrigidos. Será motivo de Comissão, a qual eu não pertenço e dizer que tenRo
uma grande satisfação para o Secretário ver todos muita boa impressão não só da sua pessoa, como da
esses casos sendo devidamente esclarecidos. Eu sua atuação. Mas isso não significa que a gente não
creio que terei também dado a minha.... , uma grande possa colocar alguns problemas que são necessári-
contribuição. Com relação à Polícia Federal. As rela- os. Como V.S!! sabe, muitos dos meus eleitores são
ções da Polícia do Rio, as relações institucionais, elas fumantes de maconha. E eu coloquei no Rio de Janei-
são boas. Nós temos uma boa relação com a Supe- ro uma pequena assistência jurídica, modesta, para
rintendência da Polícia Federal. Agora, eu reclamo essas pessoas que são presas ou chamadas, enfim.
mais atuação. Eu devo dizer até a V. Exª que, no Rio E o que nós temos observado, quase sempre, quase
de Janeiro, existe uma massa carcerária da ordem de toda semana, é um processo de extorsão sem limite.
22 mil presos, dentre os quais cerca de 15 mil nos Há casos, nós temos casos de meninos que são pre-
presídios. Sendo que pelo menos a metade desse sos, e mais do que presos, são levados a um caixa
contingente está cumprindo penas por envolvimento eletrônico, são obrigados a esvaziar o caixa eletrôni-
por tráfico de drogas. Então, a atuação da Polícia é co e voltam à delegacia e, então, são soltos. Muitos
muito grande nesse campo. Eu creio, sem o desejo pais, quand.o nos fazem as ,suas ~eclamaç~e~, no~ di-
de fazer uma crítica, mas no sentido de pedir também zem o segumte: olh~, me~ fll~o fOI ~reso, fUI la solta-lo.
uma ajuda, eu creio que a Polícia Federal ela deva.... , Qua~do eu .chegue~, a ~nmelro cOisa que o deleg~d~
deve uma contribuição maior para o Estado. Eu estou me dl~se fOI o seg~m!e.?com que carro o senhor vela.
certo de que o aumento do efetivo da Polícia Federal, Q~a~ e? a sua proflssao. Quanto o senh.o~ ganha em
a locação de recursos materiais é fundamental para media. Q~e era exatamente para definir a t~bela.

que a Polícia Federal possa também nos ajudar nes- Por~ue.exlste uma tabel~. ~ qua~do eu examl~o as
se desafio. Afinal de contas, esse delito, lá na sua es- denu~c~as da.... , as denuncias ~ao, mas o conjunto
sência ele é da competência da Polícia Federal. No estatlstl~o do trab~lh? que a Jullta Lemgr~ber fez, a
'~ gente ve que a malona dos casos que estao penden-

entanto, o Estado tem o onus enorme no trato dessas t P I" d R' d J ., xt - Q. , . .. es na o ICla o 10 e anelro e por e orsao. uan-
deman,d~s, seja la ma~tendo esses d~"n~uentes, es- do nós ouvimos as fitas do Fernandinho Beira-Mar,
ses cnm~n~sos ~m numeros _elevadrsslmos dentro nós vemos também que toda~ as reclamações dele
dos, ~resldlo~, seja ~a formaça~ d:,s processos, das são das mineiras. Não sei quem veio me minerar. Já
penClas, enfl~, de diversas provld~_nclas que oneram estão me mineirando de novo. Quer dizer, tudo.... ,
o Estado. Entao, eu ~ch,o ,9ue a.Unlao.deve, tem o de- esse processo nos mostra que realmente no Rio de
ver de dar uma contnbUlçao mUito maior aos Estados. Janeiro existe eu diria até com toda a sinceridade
Não apenas uma con.tri~u~ão com recursos fin~ncei- pelo conheci~ento até que'eu tenho do Rio de Janei:
ros, mas uma contnbUlçao reforçando, ampliando, ro, existe no Rio.... que parte do orçamento da Polícia
fortalecendo a instituição federal que lá se faz presen- do Rio, não da Polícia institucional, mas parte da ren-
te. A denúncia desse José Wilker. Esse policial já está da da Polícia do Rio de Janeiro vem do tráfico de dro-
sendo apresentado, está sendo instaurãao ·um proce- - ga. Uma parte dessa re-nda vem. Isso é perfeitamente-
dimento. Esse nome para mim foi uma novidade. Ele detectável quando nós vemos o caso de policiais, às
foi conhecido agora nessa fita, recentemente. Ele vai vezes, policiais de entorpecentes, que têm o padrão
ser investigado não somente pela Polícia, como tam- de vida muito superior ao seu nível adequado. Pois
bém pela Comissão. Estaremos levantando os bens bem. A maneira... E V. Exª diz: não, a Polícia do Rio é
dele, reunindo uma série de elementos, de modo que muito eficaz - o senhor mesmo mencionou - tem 22
possamos chegar a uma investigação, a reunir dados mil presos e tem 11 mil por tráfico de drogas. Mas
que permitam a sua, a sua condene çã9. A impressão quando nós vamos lá ver esses 11 mil, c!e 60 a 7_050
que tenho é que é muito ruim no caso dele. dos dados que tivemos na Comissão da Política de
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Drogas, de 60 a 70% não têm sequer dinheiro pra pa- formular a Polícia do Rio vamos ter que pedir uma aju-
garo advogado. Estão todos eles presos na Defenso- da federal, porque a Polícia Federal, dentro dos seus
ria Pública. Olha, nós sabemos que o tráfico de dro- limites, tem evoluído tecnicamente, intelectualmente,
gas pressupõe um alto nível de organização, uma alta também com uns salários muito melhores. Mas não
complexidade. Eles deveriam ter dinheiro... Não têm. temos, até o momento nas suas declarações, eu não
Quer dizer, na verdade, o que está se prendendo é tive outra esperança a não ser a da sua honestidade e
gente pobre. O tráfico de drogas no Rio jamais...V. da sua boa vontade. Mas eu não percebi... Por exem-
Ex·.... V. S· mesmo pode admitir. Quer dizer, o Gover- pio, dos 700 casos de extorsão, que a Julita lembrou,

- nador Garotinho, no meu entender, cometeu um erro não sei se setecentos, já era pra haver um amadure-
político, porque a combinação que ele trouxe, quer di- cimento na Polícia do Rio de Janeiro para saber: bom,
zer, de um homem respeitável e eficaz, como V. S·, desses casos já temos até uma teoria sobre a extor-
que veio de Campos, e o intelectual para dirigir a Polí- são, nós já sabemos por onde ela se passa, onde ata-
cia do Rio, não dá. Por que é que não dá? Porque camos. Mas não é nada. Quer dizer, estamos sempre
eles são muito espertos, eles são muito articulados e levantando suspeitas, iniciando uma série de pesqui-
o que eles gostam é de intelectual e de gente que ain- sas sobre essas suspeitas e não temos ainda uma li-
da não se conhece bem, porque eles vão realmente nha. Quer dizer, eu queria saber o seguinte: qual é a
se articular e vão fazer o que querem. E, na verdade, linha... Quer dizer, primeiro, qual é a política de com-
não estou acusando, eu reconheço sua boa vontade, bate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro? E qual a
a sua competência, mas quando se pergunta de tráfi- possibilidade, quais são os prazos da perspectiva de
co no Rio, quando o Relator fez uma série de pergun- realmente ter uma visão de uma Polícia do Rio de Ja-
tas sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, eu fi- neiro saneada? Se isso não é possível, entende,
quei um pouco inquieto com as suas respostas. Eu quando é que vamos nos unir pra chegar ao Governo
imaginei que já houvesse uma indicação de quais são Federal e dizer: olha, a gente não tem co~dições de
os pontos mais elementares de lavagem de droga, resolver a parada, precisamos de ajuda. E isso que
que houvesse já estatísticas determinando por onde eu queria ouvir do senhor, porque até o momento re-
entram as drogas no Rio de Janeiro, que houvesse, almente a sensação que eu tive, com toda sua simpa-
enfim, uma elaboração mais profunda pra aquele que tia, é que a droga passou pelo senhor, como passa
é o maior problema no Rio de Janeiro hoje. do ponto pela minha tia. A minha tia nem sabe o que é que
de vista de segurança. No entanto, nós vemos... O existe, acha que as pessoas tomam maconha. A sen-
que estamos vendo aqui é: já prendeu o Celsinho? sação que eu tive do senhor até agora foi essa.
Vai prender o Fernandinho? Mas vão aparecer mil Então, eu queria ouvir um pouco sobre a sua posição
Fernandinhos, mil Celsinhos. O problema não é esse, e a do Governo. Qual é o amadurecimento que vocês
porque quando o Celsinho for preso, já tem dez dispu- têm especificamente sobre tráfico de drogas, que é o
tando o lugar dele. Só não disputam agora, porque o grande problema do Rio de Janeiro? Uma Polícia do
Celsinho vai matá-lo. Mas quando ele morrer, vão en- Rio de Janeiro tinha que ser craque nisso, entende?
trar dez. Então, o que eu me pergunto e que faço per- As suas respostas foram evasivas e superficiais.
gunta seriamente: o G"overno do Rio de Janeiro, sa- O SR. JOSIAS QUINTAL - V. Ex· efetivamente
bendo que o maior problema do Rio de Janeiro era precisa ser mais bem informado. Quando V. Ex' fala
essa questão do tráfico de droga, como ele se articu- das denúncias da Julita, eu gostaria de lhe explicar -
lou especificamente para tratar do assunto? Quer di- isso foi motivo de reunião, de discussão com Julita - o
zer, quem é o craque nesse ponto no Rio de Janeiro seguinte encontro. Ela recebe denúncias por telefone,
que possa vir aqui conversar especificamente sobre o recebe denúncias anônimas em grande quantidade.
tráfico de drogas? Quer dizer, até onde... Porque O disque-denúncia, que existe na estrutura da Secre-
existem duas questões que eu quero... A primeira, o taria, repassa, aliás é uma ONG, está instalado, mas
senhor sabe que a minha posição é de que mesmo é uma Organização Não-Governamental, ele repassa
uma polícia eficaz, como a norte-americana, não aca- essas informações para a Julita. Muitas vezes as de-
ba com o tráfico de drogas. Essa é a minha posição. núncias não têm qualquer fundamento, muitas vezes
Mas o que eu quero saber é até que ponto temos con- as denúncias por serem anônimas as pessoas se utili-
dições de reformular a Polícia do Rio de Janeiro e até zam desse recu(so para atingir seus desafetos.
que ponto uma pessoa, como eu, vai ser obrigada, Então, a Julita num certo momento ela estava consi-

-entende, numa circunstância difícil, a pedir ajuda fe- derando tudo isso, e foi objeto de uma discussão, em
deral, a declarar que não temos condições? E pra re- uma reunião conosco, na medida em que ela estava



o SR. JOSIAS QUINTAL - Eu também acho, eu
também acho. Como também acho que a Polícia do

34834 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

divulgando esses índices sem essa preocupação de nome - na questão da lavagem de dinheiro? Qual o
analisar exatamente a fonte, de verificar o conteúdo e avanço e qual a formulação que existe na questão do
a fonte. Então. era um risco muito grande. era uma... abastecimento da droga ao Rio de Janeiro? São duas
Ela estava cometendo um erro grave. na medida em questões fundamentais. Porque suponhamos que no
que considerava essas denúncias anônimas em suas Rio de Janeiro existe só gente que venda e só gente
estatísticas. Bem. houve alguma melhora nesse sen- compre. Tá bem. Mas existe um outro que financia e
tido. Mas penso que, se fizermos uma análise mais existe um outro que traz. Quer dizer. o que nós temos
acurada na relação que ela apresenta. vamos ver que sobre isso? Já houve investigações em bancos, já te-
boa parte, uma grande parte dessas denúncias não mos... Há algum trabalho sobre isso? Quer dizer. há
tem efetivamente essência, conteúdo. Com relação algum trabalho sobre as entradas junto com a Polícia
ao narcotráfico. Posso apresentar a V. Ex·, eu posso Federal? O que é que se constatou disso? Quer dizer.
disponibilizar para a Comissão um trabalho na ordem qual é o avanço que se deu nesse campo? Eu queria
de trinta volumes, trinta volumes..., um levantamento um pouco disso.
feito nas áreas, nas diversas áreas. Entregamos. Eu O SR. JOSIAS QUINTAL - Talvez essa respos-
não sei se ... ta ela fique dentro daquele constrangimento que teria

A SRA. DEPUTADA L4l.URA CARNEIRO - Nós o Secretário. Mas quero só adiantar ao senhor que
já recebemos... nós já inclusive mandamos policiais ao exterior para

O SR. JOSIAS QUINT~L - ...os senhores rece- fazer curso de lavagem de dinheiro. Estaremos man-
beram os trinta volumes. dando outros policiais para o exterior fazerem cursos

A SRa. DEPUTÁDA LAUR,q. C!:\RlI!EIRa _ Não. de lavagem de dinheiro. Existe um Centro de Inteli
gência da Polícia que foi objeto de uma crítica, de

Trinta, não... 't' d ,. S t' . t' f duma cn Ica o propno ecre ano. que es a so ren o
O SR. JOSI~S ºUII\!T~L - Devem ter recebido uma transformação, voltando a sua atividade para

parte. essa área. Então, esteja certo V. Ex· que existe um tra-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - balho desenvolvido. E a simples... O simples envio de

...recebemos dois volumes que eu resumi... policiais para o exterior para fazerem curso de lava-
o SR. JOSIAS QUINTAL - Pois nós já avança- gem de dinheiro é uma prova clara de que algo está

mos muito mais. Temos cerca de trinta volumes. Nós sendo feito.
não vamos resolver o problema da violência, do nar- O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - É.
cotráfico no Rio de uma hora pra outra. mas posso as- Eu só quero dizer o senhor o seguinte. Que as denún-
segurar a V. Ex· que todas as mudanças necessárias cias continuam chegando. No meu caso particular,
para o aprimoramento do combate a esse delito estão não. Aqui essa Comissão recebe denúncia de minei-
sendo feitas. Encontramos delegacias especializadas ras e traficantes. Eu recebo denúncia de extorsão de
que têm o dever. têm a função de monitorar essas mo- usuário. Essas denúncias continuam chegando e a
dalidades delituosas completamente desmontadas, gente nunca pode dar uma conseqüência enquanto

I

desestruturadas. Esse é um problema que vem de não confiar de que a polícia realmente está mudada.
muitos governos. Uma das propostas nossas levadas Se não você vai denunciar ao cara que está partici-
a público, uma das exigências nossas é a reformula- pando do esquema. Quer dizer, era necessário..., se-
ção, é a reestruturação dessas delegacias. O chefe ria necessário que a polícia... Por exemplo, a Delega-
de polícia civil anterior, ele caiu, vamos reconhecer, cia de Entorpecentes. Quem trabalha com entorpe-
em razão da morosidade na adoção de medidas que cente no Rio de Janeiro? Quer dizer, eu acho que não
permitissem a transformação dessas unidades espe- tem que botar hoje no jornal que vai levantar os bens
cializadas. Isso toda a Polícia sabe. Então, V. Ex· este- dessas pessoas. Isso era uma coisa que já tinha que
ja certo de que há um trabalho sério sendo feito. Evi- ser feito antes, não dá pra fazer... O Garotinho chegar
dentemente que eu não posso numa Comissão, na... aqui e avisar: agora, todo mundo declara os seus
numa reunião desta de plenário ficar tecendo, deta- bens segunda-feira. Isso aí teria que ser feito antes.
Ihando isso aí. mas posso apresentar, como eu disse, quando começou um ano atrás, porque não dá pra
todo esse trabalho documentado. funcionar uma Delegacia de Entorpecentes se a gen-

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - te não tem confiança mínima nas pessoas que estão
Eu queria saber, então, qual o avanço que existe na lá.
localização... Qual a investigação e o avanço que
existe - pode dizer-me teoricamente, não precisa dar
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Rio ela não deva responder a todo essa..., esses des- precisam ser assim exaustivamente respondidas,
mandos, a toda essas..., essas demandas... porque... Mas eu queria saber o que que a Secretaria

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - de Segurança Pública está fazendo para coibir. inibir
Claro, claro, existem muitos bons policiais. Eu lhe ga- e, eventualmente, diminuir a violência policial no Rio
ranto também. de Janeiro?

O SR. JOSIAS QUINTAl- E quero lembrar ao O SR. JOSIAS QUINTAl- Deputado, o Gover-
senhor ainda uma outra questão. Nós temos quase nador Garotinho, quando subiu no Morro da Manguei-
duzentos anos de existência. Nesse Governo que se ra e publicamente se desculpou com a comunidade
instalou no Rio de Janeiro uma ouvidoria de polícia, por um excesso da polícia, ele deu uma demonstra-
que é exatamente esse canal que se abriu para a po- ção muito clara do comportamento que ele quer da
pulação. para facilitar à população o encaminhamen- polícia. Então, eu creio que somente isso por...• essa
to de denúncias, inclusive muitos dos seus clientes sinalização já deve responder a sua pergunta. Tive-
certamente podem se socorrer desse serviço que mos no Governo passado - eu não gostaria de me re-
existe no Rio de Janeiro a partir desse Governo, que é ferir a gestões anteriores - a instituição dessa gratifi-
a ouvidoria. cação de pecúnia. a chamada gratificação faroeste,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) que foi abolida. Há um empenho enorme da p~líCia,
_ Eminente Deputado Padre Roque. através de seus órgãos de ensino de ambas as insti-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Sr. Presi- tuições, uma preocupação enorme de qualifica me-
dente, Sr"s e Srs. Deputados, caro Secretário de Se- Ihor os homens, de submeter todos os policiais a uma
gurança Pública do Rio de Janeiro, Dr. Josias Quintal, reciclagem. E no conteúdo programático desses cur-
o que me chama a atenção desde há muitos anos no sos que são realizados essas questões são muito
Rio de Janeiro, e eu sou um freqüentador habitual do bem colocadas. Então, V. Ex· pode estar certo qu~ es-
Rio, até por atividades eu tenho ligações profissionais sas práticas institucionalizadas, elas deixam de ser
e de religião com o Rio de Janeiro, então, eu vou se- uma referência no Rio. Evidentemente que toda regra

'd R" tem exceção. Teremos casos que serão tratados e se-
gUI amente pro lO, é que eu sempre vi a violência da .Irão punidos. Agora, o que é muito importante em todo
polícia. O maior temor no Rio de Janeiro era a violên-
cia policial. Veja bem, uma das frases que nós mais esse processo é a mensagem que o Governo deixa
vezes ouvimos e que nessa semana foi atualizada, muito clara, não somente para a população, mas tam-
assim, brutalmente aqui nessa Casa, através daquele bém para os seus policiais.
documentário "Notícias de uma guerra particular", do O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gosta-
João Moreira Salles, é que a polícia sobe o morro ria de dizer a V. Ex· ou a V. S·, Sr. Secretário, eu vou
para matar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ser bem sincero... O Papa hoje pediu..., ontem pediu
saber, como é que os senhores estão... Porque. veja perdão aos judeus pelos erros que os cristãos come-
bem. por que que eu falo disso aqui? Porque uma das teram contra os judeus. Eu vou ser bem sincero, eu
coisas fundamentais, que eu sempre admirei mais em não quero palavras de pedidos de perdão, eu quero
outros países. que o policial era a segurança do cida- gestos de perdão e de convivências diferenciadas. E
dão, mesmo do criminoso. Que no momento em que me parece que aí está a diferença do Papa agora
ele é apanhado pelo policial, ele está em segurança. quando vai visitar aquela região conturbada, que é o
A vida dele é garantida. Os bens dele são garantidos. Oriente Médio, e lá mostra efetivamente com gestos
A integridade física dele é absolutamente segura. concretos e exige dos seus seguidores gestos con-
Agora, aqui no Brasil, isso não é característica do Rio eretos. E a segunda coisa...
de Janeiro. Na verdade, isso é uma característica da O SR. JOSIAS QUINTAl- Eu respondo... , eu
polícia brasileira. e eu não diria apenas da Polícia Ci- respondo a V. Ex· com dados. Verifique as..., o núme-
vil, mas de todas as forças de segurança. E eu me es- ro de mortes de civis em confrontos com a polícia no
panto quando ouço de vez em quando policiais fala- decorrer do ano que se encerrou e compare com os
rem certas coisas que me machucam. Eu não sou anos anteriores. Certamente V. Ex· vai ter uma res-
desse ambiente, nunca vivi muito em contanto com a posta real, efetiva, do que já..., das mudanças que já
polícia, mas quando eu ouço policiais falarem de cer- foram...
tas coisas, eu realmente sinto que a violência parece O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu
que seja a característica primordial da polícia. Então, acho... Eu acho que V. Ex·agora deu uma resposta ex-
que que os senhores estão fazendo no Rio? Eu tenho tremamente interessante e importante. Acho que por
quatro ou cinco perguntinhas rápidas, também não aí dá pra avaliar. E uma outra coisa ainda. Quanto à
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questão da formação. meu caro Secretário, um curso, dos, mas seguramente não menos importantes den-
um curso, isso não reabilita, não forma. Ele pode aju- tro da mesma escala. E vou lhe dizer uma coisa, Sr.
dar com algumas melhorias técnicas, mas eu acredito Secretário, acho que o senhor vai concordar comigo
que toda uma filosofia de mudança tem que orientar uma vez agora. Que esses não são o topo da pirâmi-
isso aqui. Mas eu quero agora partir pra segunda per- de na escalaridade do tráfico de droga e de tudo isso
gunta minha. O que me espantou, e eu creio que ele aí. No Paraná, quando no começo iniciamos as inves-
falou absolutamente a verdade, esses dias, João Mo- tigações, nos apresentavam traficantes pequenos,
reira Salles, quando ele falou aqui uma verdade que médios e aquilo que a gente já vê por aí,
pra mim é quase absoluta: que o problema do Rio, o pé-de-chinelo preso e muitas vezes até Icom o fla-
verdadeiro problema não é o tráfico e o consumo de grante forjado. Enfia-se lá um tanto de coca no bolso
droga, porque ele existe em toda parte. Mas no Rio o do cidadão e depois se dá o flagra até para fazer a ex-
que existe é-o tráfico de armas. Então, eu gostaria de torsão. Bom, então eu quero dizer para o'senhor que
saber o que que a Secretaria de Segurança Pública no Paraná continuamos avançando. E aquilo que nin-
sabe a respeito, porque nós vimos aqui verdadeiros guém acreditava, nem o próprio órgão especial, o
arsenais, a polícia com arsenais e os traficantes com FERA, que acreditava que o negócio permanecia,
arsenais praticamente se contrapondo às forças de chegava no ápice, sei lá, no investigador "x', V' e eles
Segurança Pública. Uns compram as armas ou rece· foram em cima deles. Quando nós... Eu tinha a con-
bem as armas do próprio Estado, e precisam tê-Ias, e vicção plena que aquela coisa subia, até porque nós
os outros as conseguem não sei de que forma. Claro, somos ingênuos e V. Ex· não é, com certeza absolu-
os jornais... O senhor deve estar mais informado do ta, senão não estaria onde está. Então, eu quero dizer
que eu, até porque vive no Rio de Janeiro muito mais para o senhor: nós chegamos até a chefia da Polícia
do que eu, sabe que muitas vezes há denúncia de Civil, de tal forma que o chefe da Polícia Civil hoje é
que policiais passam as armas, mas nem isso não é um foragido, amplamente reconhecido no Estado
possível. Quando nós vimos o arsenal apreendido de como bandido e, pior do que isso, eu acho que o cri-
armas dos traficantes, nós dissemos: mas não pode, me sobe. Então, eu perguntaria: na sua opinião, com
não pode que isso se reponha tão rapidamente e que toda sinceridade, como Secretário de Segurança Pú-
nunca faltem armas. O que que o senhor tem a nos di- blica está diante de um problema infinito, eu diria,
zer em relação ao tráfico de armas no Rio de Janeiro? quase. Quer dizer, eu reconheço com o senhor que

O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu quero inicialmen- não é solucionável a curto prazo. Eu pergunto agora
te discordar da posição do João Moreira Salles. O trá- com muita sinceridade: onde está, na sua opinião, o
fico de armas não é pior do que o tráfico de drogas. topo do crime? Onde é que ele se situa, em que esfe-
Esse casamento perverso ele... , ele é pior. Ambas as ras, em que âmbitos e onde é que a CPI tem que che-
situações são muito ruins, são piores. O tráfico de ar- gar, de repente, para debelar aquilo que nosso Presi·
mas, ele é um delito, ou melhor, o contrabando de ar· dente com toda probidade disse que o tumor se
mas é um delito da competência da Polícia Federal. abriu, mas agora é preciso tirar o... , o..., me escapa o
Se examinarmos a Constituição iremos ver que é um nome, o carnegão. Ele fala do carnegão, né? Fazia
delito da Polícia Federal. Todavia, todavia, nós no tempo que eu não ouvia mais essa palavra, comecei
Estado investigamos. Nós apreendemos no Rio de a aprender de novo aqui, na CPI. Mas, de qualquer
Janeiro, no ano passado, 10 mil armas. Nós lançamos maneira, onde é que se situa o verdadeiro carnegão
pioneiramente no Brasil uma campanha de desarma- do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do crime or-
mento que tem hoje já..., é conhecida nacionalmente. ganizado aqui neste País, principalmente na sua que-
Por sinal, ela não teve ainda o respaldo dos legislado- rida Rio de Janeiro?
res: mas contin~are~os i~sistindo., ~á um trabalho O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu faço de V. Ex·
mUito amplo de Jnvestlgaçao na PoliCia. também as minhas indagações. Eu exerci durante

Há setores na Polícia que estão se especializan- trinta anos funções na Polícia Militar e não vi ao longo
do em um aprofundamento dessa investigação. de todo esse tempo prisões espetaculares, ou seja,

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Bem, prisões de traficantes de nível 1, vamos assim classi·
agradeço a resposta e agora vou pegar uma carona, ficar. O que se vê no cotidiano são prisões do trafican·
aqui, de um tema que já foi abordado depois que eu te que domina a comunidade tal, a favela tal. Nunca
havia formulado o problema. Hoje eu ouço falar o dia se avançou além de determinados níveis. Acho um
inteiro de Fernandinho Beira-Mar e Marcinho VP e absurdo isso e acho que está aí um desafio muito
mais alguns outros nomes, que são menos conheci- grande para as polícias dos Estados, para a Polícia
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Federal e para a própria CPI. Acho que o exemplo do O SR. JOSIAS QUINTAL - ...projetos que fa-
Paraná, as investigações que foram desencadeadas zem..., que vão consolidar essa política. Temos seten-
no Paraná, representam um bom começo. ta e cinco projetos na área de Segurança Pública,

O' SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu só mas essencialmente a política de segurança do Esta-
gostaria de perguntar: os senhores estão realmente do inclui a reformulação das estruturas da polícia.
já fazendo alguma coisa para descer do morro e che- Estamos... Temos em andamento um projeto das de-
gar na Praia da'Tijuca, em Laranjeiras, no Leblon? Já legacias legais. Já são quatro novas delegacias, uma
estão chegando lá ou não? nova concepção de funcionamento, arquitetônica, ím-

O SR. JOSIAS QUINTAL _ Lógico. Deputado. par no ~rasil. Serão mais quarenta este a~o. Temos ?í
Quando n·ós... um projeto de recomplet~~ent~ dos ef:tl.vos. atraves

. __ dos.concurso~, de requahflcaçao. A poll.cl~ lJunca e~
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas nao teve tão envolvida com universidade como atualmen-

só na rua, pegando os miseráveis da noite. te. Diversos cursos estão sendo feit~s na universida-
O SR. JOSIAS QUINTAL - Quando nós defen- de. convênios com as instituições do Estado..., no

demos uma polícia mais inteligente, mais investigati- Estado, inclusive instituições particulares no campo
va, naturalmente nós estamos também tomando me- da Polícia Técnica, projetos de natureza social. Te-
didas internas que possam permitir o alcance desses mos projetos interessantes, como O Mutirão pela
resultados. O Rio está fazendo muito nesse sentido. Paz, uma área onde se verifica uma... , intenções. A

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Final- polícia entra. ocupa essas áreas e o Governo entra
mente, a última questão que levanto. Uma das coisas com outros setores, promovendo ações sociais,
que me chamou a atenção novamente esses dias, ações comunitárias, Projetos de Jogos da Paz, Proje-
aliás eu já sabia disso por reportagem no jornal, que to Vida Nova, que representa, na essência, a compu-
onde a polícia entrou na favela, e entrou com senso tação de jovens que estão desempregados. O Gover-
humano. e logo depois do batalhão da polícia entrou, no os acolhe e lhes paga um determinado salário e
o outro.... o verdadeiro corpo, digamos, o verdadeiro eles desenvolvem projetos comunitários, ações co-
Estado entrou com a assistente social e com médico, munitárias. Enfim, ficaria aqui detalhando durante
com sanitarista enfim com um monte de gente aí de toda a tarde cerca de setenta e cinco projetos que re-, J , ,

fato, houve uma aliança formidável da população com presentam a...
o Estado, e n~o mais com o crime, como é normal- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não. Eu
mente conhecido o Rio. Então, a minha pergunta é a gostaria... Na verdade, Sr. Secretário, eu acho que fui
seguinte, e ela é bem concreta: qual é efetivamente a muito claro quando fiz a pergunta. né?
política de segurança pública no conjunto, como com- O SR JOSIAS QUINTAL - O senhor foi claro
ba~e à violência, co~o reformulação do?aparelhO? Ou mas....O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Mas e~
eXlste~ apenas projetos e program~s. Tenho medo gostaria de dizer o seguinte: então, de fato... então...
de p:oJ~tos e programas, por~ue.projeto e prog~ama, agora... merece só uma réplica rapidinha. Circula,
ele e felt? ~actualme~t~, ele e feito sc:b d~te~mmado aqui no Congresso, um projeto de uma reestruturação
espaço. flslco: geograflc? mas ele nao e. digamos, de todo o aparelho de segurança pública do Estado
uma onentaçao gera.I, dlga~os, de um governo q~e brasileiro. Bom, V. Ex' estaria, por exemplo. trabalha-
tem quatro anos.' sei que sao cU,rtos, mas que sao ria junto conosco na união, de repente, de uma única
quatro anos pr?cIOSOS e em que nos env~lhece~os e, Polícia, para que, de repente, com funções diversifi-
de re~ent~, ~te morremos, porque _as cOisas nao a.n- cadas, fosse um único comando? Porque o que me
dam tB:0 facels neste m.omen~o. Entao, eu perg~nta!l~ surpreendeu esses dias, até na Polícia Federal do Pa-
o que e que de fato o RIO esta fazendo ne

f
~sa dlreçao. raná, foi o seguinte: que, eu falando com uns e outros

Acho que ess:s programas, que fora~ ~ltO~ u~s aos e outros setores, um não se comunicava com outro, e
outros, eles dao um ~xe~plo, el~s da? mdlc~tlvo do todo mundo acabava fazendo a mesma coisa. Me pa-
no~A-Segurança Publ~c~ do RlO-esta planejand~ a . rece que entre a Políciã MÚitar e Civil aconteceomes-
p~lItlca da segur~nç~ pubhca.?um pouco nessa dlre- mo problema, e nos diversos segmentos. Agora. es-
çao ou em que dlreçao ela vai. cutando o Secretário de Segurança Pública do Para-

o SR. JOSIAS QUINTAL - Eu não gostaria de ná falar - ele não sabia disso, não sabia daquilo. não
ficar me referindo, detalhando... sabia de nada, na verdade -, ele disse que as... os di-

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Só a linha versos grupos ou órgãos não passavam até ele.
geral. Então eu pergunto: é um diálogo de surdos, os senho-



O SR. JOSIAS QUINTAL - Olha, apenas como
uma referência, não é? Eu quero deixar bem claro
que o tráfico, ele está presente no morro e no asfalto.
É bom que fique muito claro isso antes de responder.
Mas nós temos no Rio 650 comunidades, denomina
das favelas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se
iscentas e setenta...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quan
-tas?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Seiscentos e seten
ta. Eu fui. .. eu eliminei algumas menores. Existem co
munidades de vinte... vinte residências. Então, em se
considerando que grande parte dessas comunidades
se constata, se verifica a presença ativa de trafican
tes, nós podemos imaginar, fazer uma projeção do...
do número de traficantes que possa existir. Muitas
das vezes, nas abordagens, nas incursões que a Polí
cia faz em algumas comunidades, se verifica a pre
sença de vinte, trinta soldadinhos de boca-de-fumo. É
o que ocorre no... com freqüência no Jacarezinho, no
Complexo do Alemão e em outras áreas do Estado.
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res estão apostando nessa interação entre as forças A existência de droga é uma... é uma... é uma cons-
çja segurança pública? tante em todo o território. As cidades... as menores ci-

O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu acho que o mo- dades do País, elas certamente têm lá a presença da
delo policial brasileiro, ele deva merecer uma refor- droga. Existe no Rio bairros com uma... uma incidên-
mulação. No Rio de Janeiro, nós estamos implantan- cia maior, naquela região da Leopoldina... Eu estou
do - há uma lei estadual - o Instituto de Segurança falando em incidência maior em razão das repreen-
P~blica, que visa à integração das duas instituições, sões que são realizadas - não é? -, uma vez que a
jáque existem óbices de natureza legal quanto à unifi- presença e a distribuição é feita em todo... em todo o
cação das polícias. Creio que essa questão é compli- território. A região da Leopoldina é uma região que
cada, isso vai exigir um amplo debate. Existem ques- nos preocupa. A área daqueles... daqueles comple-
tóes culturais muito... muito acentuadas. Agora, no xos onde se homiziam muitos desses traficantes,
Rio de Janeiro, dentro do que a legislação permite, des~e nível de... a que nos referimos anteriormente.
nós já estamos promovendo essa integração. E ela
vài se consolidar através do Instituto de Segurança . O SR. DEPU~ADO MOR~NI TORG~N - ~U~I o
Pública, que começa a funcionar nos próximos meses contingente de traficantes do RIo de Janeiro hOJe.
em nossa terra. O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu diria a V. Ex· que

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu agra- o contingente preso é da ordem de oito mil, corrigindo
deço muito as suas respostas, viu? Eu acho que nós até uma... uma cifra do Deputado Gabeira, eu teria fa-
temos que continuar dialogando, mas eu acho que V. lado em 22 mil presos, e a metade estaria preso por
Ex· foi muito feliz em algumas respostas, em outras droga, mas me refiro à metade que se encontram na...
respostas não falou tudo, nem poderia falar tudo. E eu no Desipe. No Desipe tem quinze mil. Então, cerca de
passo a palavra, devolvo a palavra ao Sr. Presidente. sete mil e pouco, oito mil se encontram presos. Quan-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- to ao contingente que se encontra em liberdade é difí-
rol - Obrigado, Padre Roque. O Sr. Relator não tem cil se... se codificar, não é? Mas imaginamos que al-
mais nenhum inscrito. O Coronel Garcia não se en- guns milhares.

contra. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual o
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu te- volume de drogas que é consumido no Rio de Janeiro

nho algumas perguntas. mensalmente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer

ro) - O Sr. Relator com a palavra.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu

queria saber, Secretário: o tráfico de drogas está liga
do a outros delitos no Rio de Janeiro?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Pode estar, pode es
tar; uma atividade, com tal abrangência, pode estar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
tem algum levantamento que mostre que o tráfico de
drogas está ligado a outro tipo de delito?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Olha, Deputado, o
tráfico de drogas pode estar ligado, deve estar ligado
ao... ao contrabando de armas, pode estar ligado ao
roubo... ao roubo e furto de veículos. Enfim, eu tenho
a impressão, aliás, eu tenho a convicção de que eles
interagem, eles mantêm ligações muito íntimas, num
maior ou menor grau, dependendo da modalidade cri
minosa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No
Rio de Janeiro, quais as áreas que têm um tráfico
mais intenso?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Bem, o Rio... o tráfi
cO,está presente em todo o território nacional, não é?



O SR. JOSIAS QUINTAL - A nível de for
ça-tarefa, não. Existe... existe investigações no âmbito
da Delegacia Especializada; existe investigações, ou
melhor, existe trabalho de inteligência no âmbito da
Secretaria de Segurança, evidentemente, com suas
limitações.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que uma das coisas fundamentais que eu acho pra
ida pra CPI do Rio de Janeiro é justamente entrar na
lavagem do dinheiro. Não me interessa o fato de en
trar, por exemplo, numa favela, de entrar, de ver as ro
tas que... que o narcotráfico faz. As rotas todo mundo
conhece. Então, o que me interessa échegar nesse fi
nancista e no intermediário dessa lavagem. E eu acho
importante. E podem até estranhar o fato de eu estar
falando que o que interessa é isso. Mas isso não é se
gredo, é o que a CPI tem batido por muito tempo, né?
Então, nós gostaríamos aí que houvesse, já, até a ida
da CPI, que houvesse um levantamento de todos
aqueles policiais que vivem de forma incompatível
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso é problema do Rio de Janeiro, é que se age muito pou-
com relação ao número. Eu digo o volume de drogas co em cima da lavagem do dinheiro do narcotráfico.
que chega no Rio de Janeiro mensalmente. Se tem uma ação extremamente restrita nisso. E aí

O SR. JOSIAS QUINTAL - Bem, imaginando nós vamos ficar nessa guerra contra o traficante de
que, em cada uma dessas comunidades e em outros rua ad eternum, quer dizer, nós vamos ficar a eterni-
pontos existentes no asfalto e nas diversas cidades, dade toda guerreando traficante de rua, enquanto o fi-
é... nós podemos imaginar que é algo expressivo. nancista vai continuar nesse meio. Então, eu acho
Agora, é difícil codificar quantas toneladas de maco- que o importante dessa u,nião institucional é chegar
nha, quantas toneladas de cocaína. É muito difícil, na lavagem de dinheiro. E dizer que o Sr. Fernandi-
muito difícil. nho Beira-Mar, que não tá no Rio de Janeiro, vai ficar

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Eu pobre, sim. Nós vamos começar a arrecadar todos os
acredito, senhor, também que seja toneladas de ma- bens que exi.ste~ de F:rnan~i~ho Beira-Mar. Que o
conha e de cocaína por mês que... que vão ao Rio de S..M~rcelo NlterOI ta~bem vai ficar pobre, que ~ PQD
Janeiro. Eu volto àquela questão: existe uma investi- v~r frear po~re tambem e que outros que estao por
gação acerca da lavagem do dinheiro? tras deles nos vamos chegar. Eu acho que esse é o

O SR JOSIAS QUIN"'AL E' t . t' problema que... que nós temos que encarar. Eu que-
• I, - XIS em n Inves Iga- 'b - "

ções na no A mb't d P 1" d R' E - ria sa er que sugestao o senhor daria pra nos chegar-

rec
' ar"a' V. Ea • I o a o ICla tOlO. tU ~ao POt'sso mos nessa lavagem de dinheiro e podermos capturar

p IS . x, nesse momen o, quan as Inves Iga- I
- , t r I d I d d' h . esse pessoa.çoes nos er amos envo ven o avagem e In elro. , ,

Muita das vezes a... a investigação da Polícia do Esta- O SR. ~~~I~S QUINT~~ - O ~IO de Ja~elro
do, ela esbarra em determinadas limitações, e, regu- se". tomou a Inlcl~t~va - a Poitcla do ~IO de Janel~o -:-
larmente, nos socorremos à instituição federal. Então, de procurar a PoliCIa Fe,deral no sentido de constitUir
não posso precisar a V. Ex· quantas nós teríamos forças-tarefas que pe!mltam desenvolver melhor tod~
nesse sentido. esse trabalho. Eu nao posso enumerar para V. Ex

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Por- quais a~ investig,a~ões que estão sendo fei!as pela
, t' ,~, t' DelegaCia EspeCializada nesse... nesse sentido, mas

que o que nos sen Imos nas expenenclas que Ivemos, , VE·' 't R' d
d

' d' e... posso sugem a . x que, em sua VISI a ao 10 e
em Iversos esta os e que, quando se bate na lava- J' t b' h t b Ih d P J'. h . anelro procure am em con ecer o ra a o a 01-
gem de dln elro, nos cabeças, começa a desmoronar 'F d' I t
toda a estrutura. Então, se faz bastante impGlrjante ela e era nesse pon o. ,
essa investigação: se são toneladas de entorpec'Emte- O SR. DEPUTADO MOR0.NITORG~N - EXlst~
que por mês passam no Rio, são milhões e milhões um....,. um orupo de trabalho pra ISSO no RIO de Janel-
de reais que também têm que ser lavados. E o trafi- ro?
cante... Eu ouvi V. Ex· falar que o traficante, mesmo na
cadeia, continua comandando, muitas vezes. E acho
que esse tem sido o grande defeito do Rio de Janeiro.
Nós não temos tornado os traficantes do... do Rio de
Janeiro pobres. Eu acho que é preciso que se faça
uma ação no sentido de se tirar os recursos financei
ros desses traficantes. Quer dizer, eu vejo o exemplo
do Fernandinho. Quer dizer, o Fernandinho tinha pré
dios em... no Espírito Santo, em Minas Gerais, em
São Paulo, no Rio. E esse tipo de investigação, em
cada traficante desse que está preso, tem um tipo de
investigação pra fazer todo o levantamanto financeiro
dele, quem é que continua dando esse dinheiro pra
ele dentro da cadeia? Porque se ele não tivesse di
nheiro dentro da cadeia, ele não tava mais mandando
em coisa nenhuma. Ele s6 manda porque ainda tem o
dinheiro que é passado pra ele, e o poder de fogo dele
é justamente bancar os caras dentro da cadeia. Vai ter
lá o exército dele, vai ter um monte de coisas nesse
sentido. Então, essa lavagem... Pra mim, o grande
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com seus vencimentos, que vivem muito além de O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -, Veja,
seus vencimentos, de outras autoridades - e quando eu... eu não tê pedindo individualmente, Secretário.
eu falo policial, eu falo policial de todas as polfcias, Tê dizendo o seguinte: o traficante, que vende o di-
não excluo nenhuma, nem Civil, nem Federal, nem nheiro, que vende a droga, ele não enterra só o dinhe-
Militar, nem coisa nenhuma -, de se existe membros iro dele, ele tem que botar em algum lugar. Aonde ele
das Forças Armadas dando algum tipo de cobertura. põe isso?
Também é importante saber se tem alguém das For- O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu creio que, num
ças Armadas vivendo como nós vimos aqueles coro- trabalho sério, num trabalho profundo, científico de...
néis da FAB. Totalmente incompatível o patrimônio de investigação da lavagem do dinheiro, nós certa-
deles, e o que eles gastavam com o dinheiro que ele mente chegaremos a essas informações.
recebiam. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É, nós

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- sabemos, por exemplo, que muitas casas de câmbio
rol - A propósito, Deputado Moroni, eu acho que até têm atuado - isso é dito até pelos traficantes - na la-
pra... essa é uma obrigação c;festa Comissão. Uma vagem desse dinheiro. Existe um trabalho em cima
notícia que nós ouvimos na nossa visita ao Rio é que disso no Rio de Janeiro?
a situação teria chegado a tal ponto, que uma deter- O SR. JOSIAS QUINTAL - A nível de Polícia es-
minada unidade militar de uma região do Rio teria fei- tadual, existem limitações. Evidentemente que uma
to um acordo com uma quadrilha de traficantes pra investigação decorre de uma prisão, da flpreensão de
que ele não assaltassem essa unidade e pudesse ha- material. Essa investigação pode levar ~ essa esfera.
ver, de uma certa maneira, uma convivência. Isso foi Agora, de um modo geral, eu creio qL\em deva res-
dito lá, reservadamentc:>. mas eu acho que uma coisa ponder a esse tipo de indagação deva) ser a Polícia
dessa gravidade nós não poderíamos deixar de... de Federal.
transmitir. Inclusive, essa informação revela, quer di- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
zer, a impotência do aparelho de Estado saber que existe... não existe uma força hoje no Rio de Janeiro
um.a instituição militar teri~, ~e ?erta mane!ra, estab~- para combater o narcotráfico? Eu entendi que existia
lecldo uma regra de conVlvenCla com o cnme organl- algo neste sentido.
zado, dada a viru.lê~cia, ~é, ~ a ca~acidade d~ fogo .J O SR. JOSIAS QUINTAL _ Existe uma... uma
d~l.es, que podenaAInCIUSIVe rnterf~nr n~ssa unlda~e força-tarefa, no âmbito da Secretaria, que se encarre-
militar. aua~do voce .chega n~ma sltu~çao dessa, nos ga de investigar denúncias e de dar um combate dire-
realmente fIcamos diante de rndagaçoes espetaculo- to a esses locais onde, porventura, exijam, existam
sas. depósito de drogas e presença de traficantes. Mas o

O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu creio. Deputado, nosso desejo seria a constituição de uma força-tarefa
ter havido algum exagero. Perguntarei ao senhor se o que fosse integrada com a Polícia Federal e outras
senhor pode revelar a instituição. instituições. Esta força-tarefa, ela não chegou ainda a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- se... a ser constituída nos níveis...
rol - Eu me reservo... lhe falarei, lhe falarei sim. Não O SR. DEPUTADO MORONI' TORGAN - Não
quero transformar isso público, porque foi informação existe. no Rio de Janeiro, uma força-tarefa para cuidar
reservada, mas lhe irei comunicar logo em seguida. da lavagem do dinheiro?

O SR. JOSIAS QUINTAL - Obrigado, mas eu O SR. JOSIAS QUINTAL - Não, não existe.
continuo... deve ter havido algum exagero ou talvez al- OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Talvez
guma atitude de algum integrante, de alguém que essa seja uma das missões da CPI no Rio de Janeiro:
não... certamente não deve responder por essa uni- montar essa força-tarefa, pra cuidar... É daí para bai-
dade. xo que vai acontecer todo o resto.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A mi- O SR. JOSIAS QUINTAL - O Governo do Esta-
nha última pergunta, Secretário, é se... se tem condi- do agradece.
ções de dizer quem guarda o dinheiro do narcotráfico O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá
no Rio? bom, Sr. Presidente, eu agradeço. Só quero dizer, Sr.

O SR. JOSIAS QUINTAL - Deputado, eu não Presidente, que recebi a informação... veja quando a
teria... se tivesse essa condição eu teria... eu teria que gente fala de Irineu Domingos Soligo, o Pingo, que se-
tê-lo preso, eu teria que tê-lo preso. Eu teria que ter... ria um dos grandes abastecedores até do Fernandi-
ter essa pessoa, esses responsáveis, no mínimo... nho Beira-Mar, mas também do Sul do País, coinci-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 34841

dentemente, como o Morei tem uns parentes presos nos convidando pra estarmos, na primeira quinzena,
por narcotráfico, o Pingo tem um sobrinho que tá pre- agora, de abril, com o Presidente da República do Pa-
50 no Rio Grande do Sul, Aírton Soligo, também por raguai, com o Ministro da Defesa, autoridades policia-
problema de tráfico de drogas. Quer dizer, isso mos- is, Coronel da Senad para tratarmos de...
tra que a CPI realmente está no caminho certo e mos- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me
tra, Sr. Presidente, a importância do encontro da CPI permite, Sr. Presidente?

com o Paraguai, para que possamos resolver isso. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
A SRA. DEPU!~DALAUR~CARNEIRO - Pela _ de encaminhar... para tratarmos de informações,

ordem sobre a materla, Sr. Presidente. pra uma troca de informações e discutirmos uma pali-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tica no sentido de que nós possamos criar, começar a

- Deputada Laura. criar dificuldades para os bandidos do Brasil, fugitivos
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. do Brasil que estão no Paraguai recebendo proteção

Presidente} a~tes de... vou, primeiro, tratar_~ ql!e~- __ eJ~mbém para os próprios narcotraficantes paraguai-
tão do Paraguai, depois eu gostaria de te pedir... fazer os que estão do lado brasileiro, na fronteira, e vivendo
uma pergunta, talvez um esclarecimento ao Secretá- na fronteira com o Paraguai. Acho extremamente im-
rio e à imprensa que nos faz uma pergunta, um ques- portante, nós vamos tirar uma comissão de quatro
tionamento. Bom, eu recebi hoje, quer dizer, recebi Deputados pra irmos nesse encontro e, certamente, é
em seu nome no meu fax, mas pra entregar a V. Ex·, de bom-tom essa comunicação e esse convite do
um fax dirigido pelo Deputado Mário Escurra Franco e Presidente da Comissão Permanente e, aL..
Ner; Felipe Pereira, Presidente e Secretário da Co- (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
missão que luta contra o narcotráfico do... de Luta
Contra o Narcotráfico do Paraguai que diz: nos dirigi- O SR. PRESID~NTE (Deput~do .~agno Malt.a)
mos a... a V. Ex·, por intermédio de... e, por seu inter- - Acho que faz tudo la. Esse... Nem JustIfIca esse vaI e
médio, aos demais membros da sua Comissão, em vem.
nome e em representação da Comissão de Luta Con- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
tra o Narcotráfico da Câmara dos Deputados do Para- os Deputados queriam vir já a semana que vem. Ah...
guai, a fim de solicitar o seguinte: em vistas do acordo Eles querem vir. Bom, Presidente, é uma decisão que,
firmado pelo Deputado Neri Pereira do Paraguai e depois, nós tomaremos. Apenas pra comunicar que
pela CPI do Narcotráfico que nos visitou no dia 14 de essa foi a decisão deles.
março do corrente passado... (ininteligível)... e a deci- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
são tomada na reunião da Comissão de Luta Contra o _ É, eu acho que o convite do Presidente através da
Narcotráfico no dia 22 de março de 2000, solicitamos, Embaixada, acho que nós podemos fazer essa reu-
Sr. Presidente, uma reunião conjunta entre os mem- nião conjunta...
bras de ambas Comissões com o objetivo de pactuar O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Sr.
ações contra o narcotráfico que assegure a tranqüili-
dade das famílias paraguaias e brasileiras. Em... es- Presidente, me permite...
pera uma resposta, nos despedimos com a mais alta O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
consideração e estima. O Deputado Neri me ligou - Sr. Relator.
hoje pela manhã e me... me dizendo que mandaria O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No as-
esse fax que ontem foi votado na Comissão, lá no Pa- sunto? O que eu entendi, que o Embaixador do Para-
raguai, pedindo que nós, simplesmente, marcásse- QuaL..
mos uma data que os Deputados do Paraguai virão O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
ao Brasil conversar com a CPI do Narcotráfico. Eu BISCAIA _ É só pra dizer, é só pela ordem. Parece
acho que essa é uma questão é... importantíssima. E que o Coronel, Secretário, tem questão de vôo pro
eu queria entregar a V. Ex· esse documento da Câma- Rio. Ele está aguardando. Encerrou o depoimento
ra Nacional da República do Paraguai, Câmara dos dele ou não? É só pra uma questão de...
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ,A§_~~. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
- É... nós acabamos de ter um enéontro, também que- queria então, antes de..:
ro comunicar à CPI, com o Cônsul do Paraguai, O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Embaixador, desculpe, que veio a esta Casa falar co- BISCAIA - Porque;' aí, entra... entra em outro assun-
migo e o Relator, nós saímos pra falar com ele. E... to. O Coronel chegou aqui oito e trinta da manhã...
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Re-
verdade. Eu queria me pronunciar, Sr. Presidente, por união de trabalho.
um minuto. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Né?

O SR. DEPUTADO Luís EDUARDO - Pela or- Definitivamente, mostrar que Morei, Soligo, Fernandi-
dem, Sr. Presidente, eu me inscrevi pra falar após o nho, Marcelo, que tá rindo lá, né, que todos esses não
Deputado... vão ter mais a folga que têm tido ultimamente. Então

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) isso vai... e é do interesse direto, também, do Secretá-
- Mas o Deputado Relator está com a palavra. Em se- rio do Rio de Janeiro, porque parece que grande parte

'd do tráfico do Rio de Janeiro tem a porta de entrada nagUI a...
O SR. DEPUTADO Luís EDUARDO _ É, mas fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

eu me inscrevi anteriormente. Até agora já está sain- Então é...
do o Secretário, eu não consegui fazer a indagação... (Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É uma
- O SR. ~.RESIº_E~T~ (Deputado Magno Malta) reunião que eu considero... achei louvável a açãõao

- Não, não, mas eu (ininteligíveJ)... Embaixador em nome do Presidente da República do
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Se- Paraguai, e... ter essa reunião já no primeiro... primei-

cretárío não tá saindo. ra quinzena de abril, né? Isso demonstra, eu acho, um
, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) passo muito grande contra o narcotráfico nos dois pa-

- Eu nem respondi. Deputado, eu nem respondi o De- íses, e passo objetivo. Por isso, que pondero até, e
putado Biscaia... com os Deputados também, gostei da iniciativa dos

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se pu- Deputados de tentarem vir aqui. Poderiam até vir
der pegar esse vôo ele pega, se não ele vai pegar o aqui, até pra gente dizer o que que espera dessa reu-
próximo.(Risos.) nião na primeira quinzena, e poderíamos recebê-los

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) aqui e já fazer uma prévia da reunião com o Legislati-
_ Eu nem respondi o Deputado Biscaia. vo e com autoridades do Executivo, o próprio Presi-

O SR. DEPUTADO Luís EDUARDO _ Eu quero dente da República do Paraguai, que achei funda
mentai, Sr. Presidente.

participar também um pouquinho da sessão... O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Deputada Laura Carneiro, sua pergunta, depois o

- Sim, se... se o senhor está inscrito, o senhor vai ser Deputado Luís Eduardo...

atendido. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Na
O SR. DEPUTADO Luís EDUARDO - E. .. eu tô verdade, é mais que uma pergunta, um esclarecimen-

aguardando. to que eu gostaria de tornar público. Alguns jornalis-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. tas, Sr. Presidente, me perguntaram que haveria em

Presidente, eu... é só pra encerrar. Eu entendo, a in- todas as redações um boato de que um carro da famí-
dagação do Deputado Biscaia é procedente, o Secre- lia de Luís Eduardo Soares teria sido metralhado.
tário até tinha perguntado se já tava no fim, ele tá pre- Tendo vista que o Secretário estava fazendo a sua ex-
ocupado com isso. Mas eu acho que... essa questão planação, eu conversei com o Subsecretário, o Dr.
do Paraguai é importantíssima também, etambém eu Olívio Castro Souza Soares, que ligou pra Secretaria
me preocupo da gente falar e o quorum aqui já ter caí- e que, lá enfim, não existe nenhum registro. O que
do antes da gente ter falado. Então eu vou pedir a existe é uma matéria que saiu hoje no jornal O Dia,
compreensão do Secretário por um minuto por que é que é um jornal, ah... específico do Estado do Rio de
uma decisão que... eu acho que a ida da CPI deu um Janeiro e, nessa matéria, haveria a.. , a informação de
fruto muito importante, compreendeu? Porque o que que, há uma semana, a família de Luís Eduardo teria
eu vi, a disposição por parte do Embaixador, ele reu- sofrido um atentado. Então não existe nada além des-
niu o Presidente da República, o Ministro da Defesa, o sa informação do jornal. Pelo menos a Secretaria não
Chefe da Polícia e, inclusive, 'disse que gostaria - e tem nenhum outro dado, Então era pra esclarecer, até

_ nós podemos ccm~[gar opiretor da Polícia EedeJal e_o porque, fazendo de forma pública, eu... ah... estou
Secretário do Senad pra acompanhar a Comissão pra apenas revelando a V. Ex· o que foi conversado aqui
sair não uma reunião, mas pra sair um plano objetivo com o Dr. Olívio. Obrigada. E agradecer, desculpa, Sr.
na fronteira de caça aos criminosos procurados nos Presidente, agradecer o Sr. Secretário que em... te-
dois países... nho certeza que em nome de toda Comissão pelo ca-
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rinho que o senhor teve em passar tantas horas aqui teça alguma morte por parte da Polícia ou do crimino-
e ter ouvido o depoimento de João MoreI. Agora, pre- so, algum tratamento, acompanhamento psicológico
ocupada no sentido de que, se não, hoje já não será do policial para que evite que isso fique atrapalhando
possível, mas pelo menos amanhã, no Rio de Janei- a carreira, a vida policial dele e o torne mais violento.
ro, nós já possamos receber a documentação neces- Queria saber se existe algum projeto, como a gente
sária aos trabalhos da CPI na semana que vem. Até vê muito em filme americano, parece que São Paulo
porque a... os deputados do Rio estão encarregados já adotou também esse sistema, não sei se o Rio de
da montagem dessa reunião, e eu... eu, o Deputado Janeiro já está pensand',) nisso, já que nossos policia-
Baltazar, como Sub-Relatores temos que proceder is, a grande maioria, foi formado por cursos durante a
a... um minidossiê pra ajudar os colegas que não são ditadura militar, Ou... a grande maioria dos nossos
do Estado do Rio de Janeiro a entender, mais ou me- policiais, o curso ainda era feito naquela época (inin-
nos, a dinâmica que se deu nessas informações pres- -teligível) da ditadura militar, como disse o nosso De-
tadas. Agradecendo a S. Ex· pela presença dizendo putado. Então tem que ter esse preocupação de hoje
que a Comissão espera contar-GGm o seu trabalho. mudar a mentalidade dos que estão e os novos já es-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tão sendo mudada a mentalidade porque tenho
_ Deputado Luís Eduardo. acompanhado ou... tenho vários companheiros na

O SR. DEPUTADO Luís EDUARDO _ Sim, Sr. Polícia e a~omp~nho, ~ formaçã~ mudou totalmente.
Presidente, obrigado Coronel José Quintal, Secretá- Ma~ os antlg~s ,am~a tem essa,colsa d~ curso ~e ope-
rio de Segurança do Rio de Janeiro, como companhe- r~çoes ~speclals vlo!ento que t1nh_a na ep~ca, e... ser-
iro de instituição de V. Ex·, eu tenho algumas dúvidas, via na~Itadura, servia na repre~sao, se ha essa preo-
que a gente ouve muito, ouvi mesmo aqui do Padre cupaçao por parte da Secretana. ,
Roque sobre que a Polícia do Rio sobe o morro para O SR. JOSIAS QUINTAL - Há... há essa preo-
matar, E eu... a gente vê informação também, no Rio cupação, e isso está dentro da reestruturação da Polí-
de Janeiro, de policiais que são assassinados todos cia. O acompanhamento psicológico, a assistência
dias, como há poucos dias atrás, dentro da sua resi- psicológica é fundamental. E nós vamos além disso,
dência, foi assassinado o Cabo Godoy, ali na margem Deputado, nós vamos é... também... é... caminhamos
do Chapadão, a qual tive o prazer de servir, em com- também na... na busca do aproveitamento, ainda,
panhia dele no 17º Batalhão. Eu me preocupo que... a desses policiais vitimados também no serviço na Polí-
gente vê muito o lado, se comenta muito o lado da re- cia. Muitas das vezes, eles são vitimados, ficam, é...
pressão policial, mas nós não estamos vendo tam- paraplégicos, ficam com seqüelas graves e eles serão
bém um... as autoridades, em gerais, defender tam- - nós temos um projeto pra ser encaminhado agora -
bém o policial militar, o policial civil e todas as pesso- que eles serão também aproveitados. São aposenta-
as envolvidas na segurança, quanto a essa violência dos, passam a receber aquela remuneração inerente
que sofre dos marginais para o policial. Isso me preo- ao grau hierárquico que foi aposentado, e nós estare-
cupa muito como soldado da Polícia Militar da reser- mos chamando-os de volta à Polícia para exercerem
va, a qual servi, dez anos, saí de lá com quatorze e funções ainda dentro das condições que ele oferece,
elogios, há mais de um elogio por um ano, trabalhao.:- funções burocráticas, Então é... esse trabalho, esse
do, e nunca recebi nenhuma gratificação por Isso, é... acompanhamento psicológico, ele está sendo re-
nunca recebi divisas, nada disso. Então a gente não estruturado, ampliado, como também essas medidas
vê essa preocupação, Fico feliz em ver a sua coloca- que vão mais adiante.
ção, eu que já ouvi de um chefe de Polícia Civil do Rio O SR. DEPUTADO Luís EDUARDO - É no
que o seqüestro era distribuição de renda, numa pala- caso também do policial que continue em atividade,
vra infeliz, uma frase infeliz que ele utilizou numa oca- O SR JOSIAS QUIN"''AL - O I'· I t'-,_ .. , • d' °b' - d • I, po ICla que con I
Slao, que sequestro sena re... e,., Istn ulçao e ren- t' 'd d
d

o Q o f " nue em a IVI a e.
a, ISSO preocupava. ue ISSO re orçana, ai, as pes- " ,

soas sempre colocar com uma posição de que estava ~ SR. DEPUTADO LUIS EDUARDO - O pol!clal
buscando é... a parte da renda que.. , que lhe cabia. que, slmplesm~nte, se ~nvolve num combate, ha al-

_.Mas uma preocupação maior pra que a gente tire guma morte, ne, que seja de um lado ou de outro, e
essa visão da violência do policial eu não sei se exis- ele se primeiro, passar pelo exame, avaliação psicoló-
te no Governo do Estado, se existe na Secretaria, al- gica pra, depois, retornar, de novo, à rua, para ter um
gum projeto para que o policial, após se envolver em relacionamento público...
combate com elementos que... (ininteligível) .. , acon- O SR. JOSIAS QUINTAL - Uma reciclagem.
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o SR. DEPUTADO Luís EDUARDO - Existe
uma reciclagem.

O SR. JOSIAS QUINTAL - Ele é... é submetido
a uma reciclagem.

O SR. DEPUTADO Luís EDUARDO - Sim,
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quero agradecer a presença do Secretário, a dispo
nibilidade de ter vindo a esta Comissão. Queremos
dispensá-lo até pra que ele tente não perder o seu
vôo. Muito obrigado, Secretário. E a CPI tá à disposi
ção também para prestar ao Rio de Janeiro a nossa
colaboração.

O SR. JOSIAS QUINTAL - Eu agradeço a... ao
convite, é... quero deixar muito claro que aquelas per
guntas que, porventura, não foram respondidas em
sua plenitude, nós iremos respondê-Ias com docu
mentos. É... aguardamos com... com uma grande ex
pectativa, com grande interesse, a ida dos senhores
ao Rio de Janeiro, de modo que, lá, possamos real
mente conferir o que está sendo feito e pensarmos
juntos em novas soluções, em novas propostas. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Suspensaa sessão.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Reaberta a sessão. Convido o Sr. Delegado Cláudio
Vieira a tomar assento à mesa. Convido os senhores
da imprensa a sair daqui... da mesa. (Pausa.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

(Não Identificado) - Pela ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Enquanto não... enquanto o Delegado assina a docu
mentação, pra avisar a V. Ex· que me ligou o... Delega
do... desculpa, o advogado Marcelo Cerqueira,
ex-Deputado Federal, nosso amigo, comunicando
que ontem recebeu despacho da Secretaria desta
Comissão, o convite pra presença de Luiz Eduardo
Soares pra prestar depoimento. Infelizmente, Luiz
Eduardo se encontra em... nos Estados Unidos, e ele,
o Sr. Marcelo, o Dr. Marcelo Cerqueira disse da im
possibilidade de... que Luiz Eduardo estivesse pre
sente no Rio de Janeiro na próxima semana. Eu pedi
que, ao menos, é... Luís Eduardo pudesse escrever a
denúncia... as denúncias que foram feitas, enfim, de
próprio punho, à máquina, batido; enfim, pra que nós
pudéssemos ter um depoimento por escrito, quase
que aqueles vinte minutos por escrito. O Dr. Marcelo

Cerqueira falou que ia tentar providenciar e me cabia
contar a V. Ex·.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, eu vejo com muita preocupação essa de
claração da Deputada, porque é fundamental a pre
sença do Luiz Eduardo na chegada nossa no Rio de
Janeiro. Quer dizer, eu acho que, mesmo que esteja
no exterior, tem uma semana ainda até nós chegar
mos no Rio de Janeiro. Dá pra dar duas voltas ao
mundo pra chegar lá se quiser. Quer dizer, eu acho
que podemos até pensar, aí, em a CPI mandar a pas
sagem pra ele, pra ele vir e voltar pro lugar em que ele
estiver. Porque é fundamental, é o principal denunci
ante. O que levou a CPI ir pro Rio de Janeiro são as
denúncias de Luiz Eduardo. Se ele não estiver lá, é
uma coisa extremamente frustrante e não é pra CPI,
eu acho que vai ser pro povo carioca, que a maior
chance dele poder vir a levar à frente as denúncias
que fez é a presença da CPI lá. E eu acho que se
mandarmos a passagem ele terá que estar à disposi
ção da população, porque eu não acredito que tenha
nenhum compromisso no exterior. Ele esteja talvez
até com receio de represálias. Eu... Mas há a necessi
dade da presença dele quarta-feira. Por isso, quem for
amigo, quem for conhecido, eu gostaria que falasse
com ele. Se o problema é a passagem, eu acho que
nós podemos falar com o Presidente Michel Temer
pra mandar uma passagem pra ele onde ele estiver
pra comparecer quarta-feira na audiência do Rio de
Janeiro.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Questão de ordem.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARlOS
BISCAIA - Todos nós estamos conscientes da impor
tância do depoimento do Dr. Luiz I Eduardo Soares.
Agora, devem existir razões que tenham motivado
essa viagem repentina, porque o que ele declarou é
que estaria à disposição. Embora ele fosse tomar a
cautela de que a família dele iria viajar, ele estaria à
disposição. Deve ter acontecido algum fato aí.. Agora,
eu não creio que se... se o fato foi grave a ponto dele
estar lá por um prazo, acho que vái ser muito difícil,
não é...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
é... é esse o ponto. 'Eu não consigo ver... Quer dizer,
eu acredito nas intenções que ele teve em fazer a de
núncia e quero dar muito apoio para que tudo isso
seja apurado, mas eu acho que o momento de ápice
das denúncias dele é a presença da CPI no Rio de Ja
neiro. Quer dizer, se ele não aproveitar essa presença
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da CPI, eu não consigo acreditar que tem alguma coi- PODo A prisão ocorreu em janeiro. Eu estava de fren-
sa mais importante que isso. E se o problema é a pas- te dessa, desse trabalho, já como titular da delegacia.
sagem de ida e volta, então vamos falar com o Presi- E eu, no meu modo de ver, acho que minha carreira,
dente Michel Temer, a Câmara manda a passagem até então, com toda modéstia, teve muito êxito. E mi-
de ida e volta e ele pode vir prestar depoimento de nha vida profissional é essa, e eu estou à disposição
manhã e de tarde, porque o vôo chega de manhã aí pra qualquer pergunta que possa fazer pra que nós
cedo, e à noite voltar pra onde ele tiver, sem proble- esclareçamos.
ma nenhum. Ouer dizer, eu acho que tirar um dia da O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
ida-do exterior de,le pra ele prestar depoi~ento ~a ~PI BISCAIA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Delegado
é fundamental. E fundamental, por~ue e o principal Cláudio Vieira, eu também conheço um pouco em re-
e~basamento qU,e de~e ter, p~rque Justam?nte a au- ferência ao mundo dos policiais, e as referência a
tOrldade resp~ns~vel e a autoridade que ~al e'~-Ibasar respeito do delegado eram de um bom policial. ão
toda~ as denu~clas sobre uma corrupçao eXistente se ouvia falar nada de que houvesse denúncia de
no RIo de Janeiro. desvio de conduta. Mas eu estou me referindo aq i a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) um fato absolutamente concreto, que eu vou procurar
- Deputado... O senhor tem... Vou lhe dar tempo para resumir para que o delegado dê a sua explicação. O
que o senhor possa usar da palavra, fazer as conside- motivo da.lsua convocação é esse, porque eu não vi
rações que acharem necessárias e em seguida o De- justificativa para esse procedimento. Eu fui contacta-
putado Biscaia. do por telefone pelo Dr. Luiz Eduardo Soares na terça,

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, meu nome é sexta-feira antes do Carnaval, e ele me relatou esse
Cláudio Vieira, eu sou delegado de Polícia do Rio de episódio e me entregou cópia de dois depoimentos. E
Janeiro. Tenho 16 anos de Polícia, de carreira, seis os fatos, em resumo, são os seguintes: um cidadão foi
anos como delegado e comecei a trabalhar em... em à Niterói para cobrar uma importância, em torno de
1994 fui nomeado delegado, após um concurso públi- setenta mil reais, de um traficante de lá. Quer dizer,
co... iniciei minha vida profissional em delegacia es- ele teria ido a Niterói em nome de um fornecedor de
pecializada, atuando na Divisão Anti-Seqüestro. Ou- drogas. E lá em Niterói esse traficante retardou o pa-
ando eu fui pra lá, em 1995, quando os índices de se- gamento até que num determinado momento ele foi
qüestros no Estado do Rio de Janeiro eram alarman- seqüestrado pelo traficante de Niterói, levado pra Ma-
tes. Eu estava de frente no Setor de Investigações e ricá e executado em dois tiros, com dois tiros. Só que
Operações da Divisão Anti-Seqüestro quando em... um tiro o atingiu de raspão e o segundo entrou e saiu,
até 1996 nós conseguimos, por um período, zerar o e ele ficou como morto, quando na realidade não es-
número de seqüestros, depois de um trabalho árduo tava morto. E aí foi levado para o hospital e prestou
de uma equipe que lá estava. Saí da Divisão depoimento como vítima de uma tentativa de homicí-
Anti-Seqüestro, fui trabalhar na Delegacia de Homicí- dio. E o delegado de Maricá, Dr. Cidade Oliveira - que
dios, atuei em alguns casos e participei principalmen- também conheço só de nome, não tem aí questão de
te da... fui um dos participantes que solucionou o ho- disputa entre esse ou aquele delegado. Dr. Cidade foi
micídio de um Vereador em São João de Meriti, culmi- um dos que foi denunciado por mim na lista do bicho,
nando com a prisão do Presidente da Câmara de São mas eu vejo o fato concreto, e... tomou providência
João de Meriti, que encontra-se condenado hoje. Tra- para que ficasse alguém no hospital tomando conta e
balhei na Deleg~cia de Roubos e Furtos de Automó- surgiu outra pessoa, provavelmente de nome Carlos
veis no Rio de Janeiro até dezembro do ano passado, Weirich, qualquer coisa assim, que, ao que tudo indi-
onde conseguimos diminuir também os índices de ca, teria ido lá para concluir aquele serviço, concluir o
roubos e furtos de carros no Rio de Janeiro. Assumi a homicídio que não foi consumado. E aí foi detido e
Delegacia de Repressão a Entorpecentes em... no fi- também ouvido. Os depoimentos prestados indicam
nal de dezembro, agora, com a proposta de imple- que ambos estavam ligados a uma rede de narcotráfi-
mentar principalmente o lado da inteligência naquele co. Confessaram a sua participação nessa rede do
delegacia. Com isso, nós desenvolvemos, estávamos narcotráfico. Aquele que teria sido vítima da tentativa
desenvolvendo o Setor de Informações Policiais, o de homicídio e o outro que foi visitá-lo no hospital.
Setor de Coleta de Dados, priorizando o lado voltado Pois bem, pela gravidade dos fatos, o delegado fez o
mais pra inteligência. Com um mês na frente daquela contato primeiro com seu superior em Macaé e, em
delegacia, nós conseguimos prender um dos trafican- segundo lugar, com a Secretaria, ou com a Chefia da
tes mais violentos do Rio de Janeiro, que foi o Marcelo Polícia Civil. E finalmente o fato chegou ao conheci-
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mento da DRE e, pela gravidade do depoimento e tal, que de Caxias. Quatro toneladas de maconha (ininte-
foi deslocado um helicóptero pra buscar o cidadão em ligível) e que ele sabia o local. Imediatamente convo-
Macaé. O depoimento foi interrompido. Há uma refe- quei uma parte, a grande parte do efetivo da delega-
rência no próprio depoimento do delegado: "O depoi- cia e fomos ao tal Morro da Mangueira. Entramos no
mento é interrompido neste momento. Vai ser trans- Morro, nenhum sinal que pudesse, que vislumbrasse
portado para o Rio de Janeiro" - porque o helicóptero que ali tivesse quadrilha de tráfico ou... traficante,
tem que levantar vôo até uma certa hora, não pode qualquer coisa nesse sentido, porque quando a Polí-
voar à noite, evidentemente. E aí os dois foram trans- cia chega em local onde existem tráfico, normalmente
feridos. Eu não sei exatamente se o ferido foi no heli- há aqueles que todos conhecem, queima de fogos,
cóptero. O outro foi no helicóptero. O ferido parece que aquela coisa toda. Nada disso. Subimos, fomos até o
foi depois numa ambulância. A verdade é que ambos local que esse Carlos Weirich disse que essa... essas
os traficantes, os envolvidos no narcotráfico, confessa- quatro toneladas de maconha estaria estocada.
damente, foram transferidos para a DRE no Rio de Ja- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Wil-
neiro, delegacia especializada, sob- a direção do dete=-- -- son Carlos? - -
gado. Cláudio Vieira, aqui presente. E em seguida fo- O SR. CLÁUDIO VIEIRA _ Wilson Carlos Wei-
~am liberados. O_prete~o e de que... um dos pretextos rich.
e de que eles nao registravam antecedentes; o outro
pretexto é de que eles seriam alvo de uma ação con- . A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
trolada. Quaisquer das justificativas são inaceitáveis ISldro? ,
no momento em que há essa movimentação em todo o O SR. CLAUDIO VIEIRA - O Isidro é, era a vítima
País no enfrentamento do narcotráfico. Ainda que fos- lá da tentativa de homicídio. Vasculhamos o morro até
se possível uma ação controlada, eu acho que qual- quatro horas da manhã, ele disse que havia um cami-
quer juiz decretaria a prisão temporária... nhão parado e esse caminhão teria descarregado essa

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso quantidade de entorpecente. Assim que nós chegamos
foi quando, Deputado, só pra... eu procurei, perguntei para ~s pesso~s residentes no

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS m?rr~ e todas negar~~ que tivessem Visto qualquer ca-

SISCAIA E t f t f · f' I' h d f . F' I mlnhao, negaram trafiCO de drogas no local, que nunca- s e a o OI Ina zm o e everelro. Ina - . .. , .
. h d f . O f t h h' tinham Visto nada disso. Nenhum vestlglo...Zln o e everelro. a o c egou ao meu con eCI-

mento dia 3, sexta-feira, o dia seguinte que nós che- "A SRA. DEP.UTADA LAUR~ CARNEIRO -.M;
gamos de Curitiba. Me contactaram e revelaram o da so u~ apartezlnho. Em que area da Mangueira.
fato, só, pela gravidade, antes do fato chegar ao co- Candelarla...
nhecimento da imprensa. Eu tomei conhecimento O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Caxias. Não, o Morro
dele sexta, veio o Carnaval, ele só chegou a público da Mangueira é em Caxias.
no domingo, pelo Jornal do Brasil. Eu não iria reve- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
lar. Eu apenas fiquei preocupadíssimo e ia sugerir até de Caxias.
a? Coronel Quintal que o fato !oss~ levado ao conhe- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Nenhum vestígio de
cl~ento do Gove~nador. E~ ~t~ teria tomad~ou~ro ca- droga foi encontrado. Saímos do morro quatro horas
mlnho com relaçao aos ~plsodlos pra que na? tivesse da manhã. Na manhã seguinte, eu determinei que
provocado to~a essa crise. O Go~ernad_or ~Inha ~e uma outra equipe fosse ao local, e ele começou a
t?mar conheCimento do ~~to, pela Importancla. ~ntao~ contar uma história que realmente parecia uma pes-
e sobre esse fato, esp:clflcamente, que e~ conslde!el soa conhecedora da... do tráfico. A partir daí, diversas
~el~va.nte a co~vocaçao do dele~ado aq~I, e essa e a diligências foram realizadas com a presença dele,
umca I~dagaçao q~e eu faç~, a~e em razao de ter que sendo que a única que resultou algum... que houve
me retirar e gostaria de oU"-lr ai. um resultado positivo foi a identificação de um dos au-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tores daquela tentativa de homicídio, um tal de Sérgio
- O senhor pode responder. Magrão, tá identificado. Ele falava num outro sujeito,

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, a ida do prime- que estaria hospedado num hotel. Enfim, o depoi-
iro, que foi o Carlos Weirich. Ele foi pra delegacia, ele mento, tanto de um quanto de outro, era conflitante,
chegou por volta das 19 horas, com... dizendo real- comparando os dois depoimentos. Eu, sinceramente,
mente que tinha, que sabia onde estaria estocado a minha posição foi a seguinte: no dia seguinte, né, no
quatro toneladas de maconha num morro de Duque dia vinte... ele foi pra delegacia à noite no dia 21, no
de Caxias, o conhecido Morro da Mangueira, em Du- dia 22 eu entrei em contato com uma pessoa do Mi·
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nistério Público, narrei o fato e disse que havia, ele mente a questão. Era apenas um... um baleado na
havia passado uma informação que essa promotora cabeça. Realmente disse que veio cobrar dívida de
tinha conhecimento. E falei: "Olha, você quer ouvi-lo tráfico; nunca havia participado de tráfico de entorpe-
aqui na delegacia?" E, devido à falta de tempo - ela cente; teria vindo cobrar essa dívida. Uma hora ele fa-
tava atarefada - não pôde ir na delegacia naquele lava uma coisa, outra... o Carlos Weirich também, em
dia. No dia seguinte, ou seja, no dia 23... momentos... o depoimento dele era conflitante. A

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS transparência do caso tá no inquérito que foi instaura-
BISCAIA - Só pra... Pode esclarecer o nome da pro- do na DRE; a transparência está na apresentação do
motora? Carlos Weirich para a Delegacia de Entorpecentes,

que o levou direto para a Corregedoria de Polícia e
O SR. CLÁUDIO VIEIRA - DI'" Márcia Velais. No entrou em contado com o Ministério Público do Esta-

dia 23, o Carlos Weirich, na parte da tarde, voltou ao do do Rio de Janeiro, que ouviu o preso e tomou a ati-
Morro da Mangueira pra ver se naquele horário, à luz _tude que- achou que deveria tomar, mas não num-pr-e-
do dia, ele tinha, ele"dava uma informação mais preCí-: - cedimento da DRE e, sim, num procedimento que es-
sa sobre aquele carregamento de maconha que ele tava tramitando em Duque de Caxias.
disse que estava lá. Diligências foram efetuadas e ne- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
nhum vestígio do tal carregamento foi encontrado.
Concomitante, chamei a Polícia Federal, compareceu BISCAIA - Em que data esse inquérito foi instaura-
na delegacia um delegado que eu não me recordo o do? Imediatamente, no momento que ele veio a ser
nome, dois agentes. Eu coloquei à disposição... Eu conduzido de Maricá pro Rio?
coloquei à disposição, não... a essa altura a vítima de O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, esse inquérito
homicídio, o Isidro, já estava na delegacia, eu já tinha foi instaurado... foi feito o registro dia 29, instaurado,
tómado o depoimento dele, o pessoal da Polícia Fe- se não me engano, dia 3 de março.
deraí ouviu, levou a cópia dos depoimentos e comun- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
gou da mesma idéia, ou seja, eu não vislumbrei moti- BISCAIA - Mas em que dia ele... ele veio a ser trans-
vo pra representar por uma prisão temporária de ne- ferido?
nhum dos dois. O motivo... que eles foram embora - O SR. CLÁUDIO VIEIRA - No dia 21.
porque eles não foram liberados porque eles não es- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
tavam presos. Diz que o delegado liberou. Eles não
estavam presos. O Carlos Weirich se propôs a cola- BISCAIA - A instauração do inquérito foi em data

posterior?borar com a Polícia, e, tanto é assim, que logo, quan-
do essa... esse fato foi a público, ele espontaneamen- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Posterior.
te se apresentou à delegacia e foi imediatamente le- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
vado pra Corregedoria de Polícia. Foi feito contato BISCAIA - Mais de uma semana depois.
com o Ministério Público, o Subprocurador do Ministé- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente.
rio Público e a promotora, DI'" Márcia Velais, foram ou- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
vi-lo, e a promotora representou pela prisão no inqué- BISCAIA _ De quem partiu a ordem para que o heli-
rito que ela tinha em Duque de Caxias, não no inqué- cóptero se deslocasse pra Maricá e o transportasse
rito que eu havia instaurado para apurar o fato. Eu ins- pra DRE?
taurei o inquérito pra determinar a participação de
ambos no tráfico de drogas. Comprovado a participa- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Acho que foi do Dr.
ção dos dois, é lógico que a autoridade policial iria re- Marcos Reimão. Era o Coordenador da Polícia Espe-
presentar pela prisão. Daí, "ah, eles foram embora". O cializada.
mecanismo policial está aí pra isso, pra procurar, 10- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
calizar os bandidos e prender. Eu não vislumbrei na- BISCAIA - O senhor teria autoridade pra...
quele momento a necessidade de representar pela O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não.
prisão, por isso eu não o fiz. A minha atitude eu acho O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
que foi tão clara, tão tranqüila, que o próprio Carlos BISCAIA - ...deslocar um helicóptero?
Welflch... Weirich voltou ao Rio de Janeiro e se apre- O SR. CLÁUDIO VIEIRA _ Não.
sentou espontaneamente. E não está preso em virtu-
de do inquérito instaurado na DRE. Ele está preso em O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
virtude do inquérito instaurado em Duque de Caxias. BISCAIA - Apenas o Dr. Marcos Reimão.
É mais ou menos o fato que ocorreu. Eu olhei juridica- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) porque tava no bina. E aí fala as implicações do cha-
- Deputada Laura Carneiro. Pedir ao pessoal que tá mador. Bom, mas enfim...
fumando pra fumar lá fora. Obrigado. O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Correto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
legado, a questão já foi narrada pelo Deputado Biscaia. Então, a única coisa que me resta de dúvida é uma s6:
Não faria sentido retomá-Ia, mas eu tenho a oportuni- por que que o senhor não pediu uma PP pra ele? Se o
dade, tive a oportunidade de ler o depoimento feito pe- senhor é um homem experiente, sabia que ele tinha
rante o Ministério Público por Wilson Carlos Weirich - informação, informação não só do Rio de Janeiro,
W, E, I, R, I, C, H, pra vocês aí -, e o depoimento dele é mas do tráfico em outros Estados e internacional. O
muito importante. Eu utilizei vários trechos do depoi- depoimento dele fala nisso. O senhÇ>r sabe da impor-
mento dele em outras investigações. Ele tem informa- tância, pro Rio de Janeiro, de que a gente possa coibir
ções sérias, graves, o que mostra que ele, se não fosse essa congruência entre os Estados. Por que que o se-
traficante, pelo menos boas informações ele tem. nhor não pediu a prisão?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fala...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E fala até do Morei aí?
ele mesmo se diz narcotraficante. Ele se declara nar- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fala
cotraficante. E é a mesma informação que a gente do Morei, fala de quem você quiser e mais alguém.
tem do Isidro. Eu acho que a pergunta é muito sim- Fala do delegado, de um delegado muito importante
pies. Quer dizer, o senhor é um delegado experiente, no esquema do Fernandinho. Fala um monte de coi-
dezesseis anos na atividade, conhece o Rio de Janei- sa. Agora, a minha preocupação é: por que que esse
ro muito melhor do que eu. Quem conseguiu prender homem que depõe, falando isso tudo, não foi preso
Marcelo PQD é porque tem uma experiência enorme pela polícia do Rio de Janeiro? Só isso.
- e parabéns por isso -, tem uma experiência enor- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Esse depoimento ele
me. Eu não consigo entender como é que o senhor prestou no Ministério Público. Tem que ver...
não representou... nem que fosse... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Deputada... eu não sei se ele falou a mesma coisa no depoimento

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só do...
terminar, só terminar o raciocínio. Nem que fosse por O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente.
três dias, por dez dias, pra possibilitar a investigação. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
Ninguém tava pedindo pro senhor pedir uma provisó- eu tê dizendo: ele não pode ter mudado muito; ele
ria, nada disso, ou uma... pedir uma temporária, por pode até não ter falado tudo, mas se ele prestou de-
dez dias, por cinco dias. Quer dizer, o que não... o que poimento... tanto prestou... tanto era importante o de-
me estarreceu, ao ler a matéria - porque eu não fui in- poimento dele que eu fico imaginando: pro Delegado
formada pelo Ministério Público, eu li a matéria pelos Cidade se comunicar à sua chefia... Porque olha: eu
jornais, no Carnaval-, o que eu estranhei foi porque... só entendo o helicóptero da seguinte maneira. O Ci-
acho que eu não, acho que todos nós, acho que esse dade liga pro senhor, com que intuito? Ele não tem
é o único estranhamento. A transferência tinha que competência jurisdicional pra aquela... aquela atua-
ser feita, o delegado de Maricá não tinha essa compe- ção. Então, ele liga pro seu superior, pedindo que o
tência. Quanto à questão do depoimento ter sido in- seu superior ouça o depoimento. É assim que eu tê
terrompido, nos termos do depoimento que ele presta entendendo. Não é isso? Bom, então, ele só não tem
perante o Ministério Público, ele diz claramente - o competência pra quê? Pra algo que seja fora do Esta-
Wilson, né, porque o outro sumiu - que não foi retira- do do Rio de Janeiro. Estou certa? Estou certa? Sim,
do da Delegacia de Maricá às pressas. Tá escrito então, mesmo sem ler o depoimento que ele prestou
aqui. Que já tinha prestado mais de um depoimento na delegacia, porque eu não acessei - eu acessei o

-Quando foi levado pro Rio de Janeiro. Tá aqui. Eu te- do Ministério Público -, eu... eu diria que minimamen-
nho que... eu acredito no que tá escrito, o que tá escri- te ele falou sobre as coisas que ele falou nesse. Falou
to no depoimento. Pra mim, isso é matéria de prova. de outro Estado, senão não tinha por que transferir.
Que quando foi liberado no Rio de Janeiro, solto (inin- Se fosse só o Rio de Janeiro, ele podia vender, resol-
teligível) sua esposa, que foi efetuada uma ligação ver, né? Então, é um raciocínio. Eu acho que tá certo.
para o celular do declarante - aí ele diz o número, es- Mesmo nesse depoimento talvez ele não tenha dito
tava no poder dela -, disse quem era o chamador, tudo, mas parte disso ele disse.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então. Vinte e um.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Nós fizemos diver
sas diligências...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _.
Não, ele foi dia 21.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Dia 21. (Ininteligí
vel)... depoimento dia 23.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Va
mos só... É, a diligência o senhor falou, foi no Morro
da Mangueira, verificou. O senhor ainda identificou
que existia realmente Sérgio Magrão, não é isso?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fo

ram as duas diligências principais. Bom...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - E outras mais.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas

eu diria: o senhor fez alguma... teve, manteve algum
contato com a Polícia do Mato Grosso, Polícia Federal,
por exemplo, do Mato Grosso do Sul, pra checar as in
formações?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Nós, nós checamos
na Polícia Federal; checamos no Estado de Mato
Grosso do Sul...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Checaram?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Checamos no Esta
do de São Paulo; checamos no Estado do Espírito
Santo; checamos no Estado do Paraná.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quer dizer, o senhor poderia, por exemplo...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Os dois nomes.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não, é porque é importante pra investigação.
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O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Se a senhora me tá pensando. Ele tem conhecimento, mas não é esse
permite, realmente uma temporária, no máximo cinco traficante...
dias, prorrogado por mais cinco. Infelizmente, quem A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Quer
conhece investigação policial - aqui nós temos gran- dizer, o senhor diria que ele era um homem de informa~

des delegados -, sabe que em dez dias não há possi- ção... quer dizer, um homem que solta inf~rmação. O
bilidade de se investigar nada. Sabe-se que em dez senhor queria investigar essa informação. E isso?
dias eu não ia apurar absolutamente nada, pra con"e- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente. Por aí.
guir uma provisória. Eu realmente não vi motivos pra Acho que pra nós limparmos a praia suja não adianta
representar por uma prisão temporária baseado só tirar um grão de areia, mas sim a camada podre da
no depoimento dele, eu queJia- éólh,er !T1ais dados. O praia.
depoimento dele.é contundente? E. E uma pessoa A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá
que conhece? É. Agora, a senhora... eu faço uma per- bom. Então, considerando que foi isso que aconteceu,
gunta, se a senhora me permite? O que vale mais? que providência o senhor tomou? Que dia foi o depoi-
Eu ter isso na minha mão? Foi demonstrado, porque mento?
ele retornou, e nós tínhamos... ele seria um colabora- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Ele foi pra lá no dia
dor da polícia. A nossa legislação não permite um 21.
agente infiltrado. O máximo que nós podemos ter é
um informante que possa saber de um fato, que pas
sa para a polícia. Eu tenho um informante em potenci
al. Eu... agora eu tê vendo o risco que eu corri.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
entendi.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Agora eu estou ven
do até o risco que eu corri, mas foi em prol de desen
volver uma investigação que, a meu ver, era muito
mais importante do que manter um sujeito desse pre~

so naquele momento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
outras palavras, vamos ver se eu entendi. O senhor ti
nha a seguinte opção: "Eu peço a PP, vou ganhar cin-
co dias, em cinco dias eu não vou investigar nada.
Então, eu prefiro tê-lo como informante, sei que ele
sabe muito, deixo ele livre, uso ele de informante e...
pra tentar chegar nessas pessoas". É isso?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - A princípio, eu, juridi
camente, não representaria baseado somente no de
poimento dele.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No
depoimento.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Representaria, se ti
vesse outros dados. Eu instaurei o inquérito.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ou
tros indícios.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Eu instaurei o inqué
rito exatamente pra apurar os indícios. E segundo: na
minha visão de policial, na minha visão de investiga
dor, eu acho muito mais interessante eu ter uma pes
soa que poderia me passar informações, pra que eu
chegasse realmente nos grandes, do que um sujeito
desse, que também não é isso tudo que todo mundo



O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Mas foi feita essa
checagem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Agora, me diz uma coisa: o senhor já chegou a depor
na Comissão Especial?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, ainda não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não? Não foi chamado.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não fui chamado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu

ando do seu afastamento, o senhor, em nenhum mo
mento, chegou e disse: "Mas pera aí, eu tava fazendo
isso. Quer dizer, o meu objetivo era ter ele como infor
mante. A Patrícia pegou o telefone, ligou pra fulano,
pra beltrano"...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Deputada, o meu
afastamento foL..
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O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Os dois nomes. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...eu
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se- quero entender. Aqui eu não julgo, a gente entende,

ria...eu poderia agora dizer...eu não, a Comissão po- pra depois julgar. Julgar, não, porque a gente não jul-
deria pedir ao...ao Chefe da DRE de...da Polícia Fe- ga. Pra entender.
deral de Mato Grosso do Sul a informação se um dia, O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Houve uma reunião,
entre os dias 21 e 23, o senhor delegado, o Sr. Chefe eu coloquei o meu posicionamento.' A reunião foi sus-
da DRE da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pensa, e depois eu vim tomar conhecimento do meu
se comunicou, no sentido de verificar a existência de afastamento. Não fui afastado na hora. Fui tomar co-
denúncias feitas por fulano de tal e fulano de tal. Isso nhecimento depois do meu afastamento.
foi por escrito, foi no telefone? Isso é possível checar? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Foi através...é possí- Bom, então, a Patrícia seria capaz de dizer com quem
vel checar. Foi através de telefone. Foi uma funcioná- falou. O senhor não tem essa informação, mas teria
ria do meu setor de inteligência que fez. De qualquer sido com que Estados? Com a Polinter de que Esta-
forma, a Polícia Federal... dos? Ou equivalente à Polinter de que Estados?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. CLÁUDIO VIEIRA - São Paulo, no Espíri-
Como é o nome dessa funcionária? to Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e com a Polícia

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Patrícia. Federal no Rio.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pa- A SRA. DEPUTADA LAURA CARN"RO - São
trícia, do setor de inteligência. Então, ela fez contato Paulo, Paraná...São Paulo, Paraná, Mat~.Grosso do
com as Polícias Federais de todos os Estados? Sul, Espírito Santo e mais com a (ininteligível) do Rio?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, não, não. O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Isso.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

Desses Estados? Bom, mas aí o Wilson acabou sendo, atrávés da re-
O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Com a Polícia Fede- presentação da Procuradora Márcia Gra~co, sendo

ral do Rio e com os órgãos de...tipo Polinter desses preso. Agora, e o Isidro? O senhor sabe do Isidro?
Estados. "lO SR. CLÁUDIO VIEIRA - O Isidro eu desen-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, volvi a investigação. Ele é residente no na Coronel
tá. Polícia Federal do Rio, Dr. Pedro? Sapucaia. Confirmando a participação dele, repre-

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - A quem ela pediu a sentar pela prisão.
informação eu não sei. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá, mas aí eu vou voltar a perguntar a mesma coisa. Olha
. só onde eles eram residentes. Só o nome aqui já dásim.

arrepio em todo o mundo, porque todo mundo ouviu o
Morei. O senhor também deve ter ouvido. Então, dá
arrepio em todo o mundo. Aí eu fico pensando o se
guinte: o (sidro tava baleado, no hospital. Quer dizer,
quando o Dr. Cidade o identificou, foi exatamente por
que ele tava baleado e estaria lá, pra receber
uma...70 mil reais, se não me engano, de partida, va
mos dizer, como contrapartida de uma remessa de
cocaína. Não é isso? Bom, então, existiu o fato. Ele ia
receber os 70 mil reais numa contrapartida de cocaí
na! Quanto ao Isidro, o que que foi feito? Do Wilson eu
já sei, o senhor já falou. E o Isidro, o que se fez?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - A mesma...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
não podia ser um bom informante, porque ele tava ba
leado.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Essas diligências de
checagem foram feitas.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor acha que apenas o depoimento era muito pou
co.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
entendi. Quer dizer, o senhor precisava de mais, de
mais, mais indícios.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Mais elementos,
mais indícios.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que
lhe possibilitassem fazer outro requerimento.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA -Isso tudo...E tem um
inquérito instaurado pra apurar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -Isso
eu entendi, isso eu já entendi. Agora, esse inquérito foi
instaurado quando? No dia 22 ou no dia 21 mesmo?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, senhora. No
dia 3...3 de março.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Três
de março. Tá certo. Bom, mas eu vou voltar aqui ao
Isidro. Então, até o Carlos Wilson vamos considerar
que ele ia ser um bom informante. Agora, o Isidro não
ia ser bom informante nunca. Tava baleado! E por que
que contra o (sidro, então, não ~e representou?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Mas eu acabei de fa
lar pra senhora...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
o senhor representou pro (ininteligível.)...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - ...eu não via juridica
mente...
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cla- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente. Eu não
ro. Mas o senhor disse antes que houve...que os de- via motivo pra uma representação de uma prisão tem-
poimentos eram conflitantes. porária.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - o senhor concorda que ele, como aconteceu, ia desa-

Então, por isso, o senhor foi checar, né? Agora, o Isidro parecer?
tava doente, baleado. Um baleado não é um bom infor- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Investigando... a se-
mante; um baleado no hospital não demora muito. nhora me permite voltar?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA'~O informante seria o A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Weirich. O lsidro... ' Tudo o que o senhor quiser.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Investigando o fato,
Carlos Wilson... se chegasse à conclusão de que ele realmente parti-

o SR. CLÁUDIO VIEIRA - ...como eu falei pra cipou, participa do tráfico de entorpecentes...
senhora antes, antes, a minha primeira questão foi a A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
seguinte: eu, juridicamente... ele tava dizendo!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu O SR. CLÁUDIO VIEIRA - ...mas baseado só
entendi. no depoimento de alguém...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - ...eu não representa- A S~.A•.DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas
ria como não represento por uma prisão baseado o senhor Ja VIU•••O senhor, doutor...delegado, descul-
ni~so. ' , pe, eu nunca fiz isso na minha vida. A um ano atrás,

se o senhor me perguntasse como era a página polici
ai, eu não sabia, porque eu nunca tinha aberto uma.
Agora, pra mim as coisas são lógicas. Imagina se al
guém vai depor dizendo que é narcotraficante, que ia
receber dinheiro de narcotráfico, se não fosse.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Eu posso fazer uma
lembrança, por favor?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cla
ro, pode todas.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Em 1997, houve um
caso no Rio de Janeiro, onde um traficante...e eu me
lembro, me recordo o primeiro nome dele, porque
agora tá me vindo à memória isso, é Rufi(?). Ele foi ao
jornal O Globo e se declarou traficante de arma e de
entorpecente. Esse traficante...o jornal O Globo levou
ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele prestou
depoimento nesse sentido. Ele disse que era trafican
te de arma e de droga. Ele deu uma conexão de tráfi
co de entorpecente, onde a droga entrava no Porto do
Rio de Janeiro. Ele narrou esses fatos. O Ministério
Público o levou à Polícia Federal. Ele declarou a mes
ma coisa. Não foi pedida prisão nenhuma do Rufi(?).
Ele saiu, foi pra casa e foi executado perto...próximo-à
sua residência, num orelhão. A discussão que girou
em torno disso foi a questão do programa de proteção
à testemunha. Nunca ninguém questionou por que
que o Ministério Público requereu a prisão dele e por
que que a Polícia Federal representou pela prisão
dele. E era muito mais importante do que o Isidro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Doutor...Dr. Cláudio, eu não tô...eu acho assim: eu-



O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, pelo que se
sabe ele faz a remessa de droga pro Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quem são agora os prepostos dele no Rio de Janeiro?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - O tráfico é...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por-

que ele não anda no Rio de Janeiro, a não ser talvez _
fugido e tal, muito rapidamente, porque ele se arrisca
ria muito. A notícia que nos chega aqui é que ele esta
va realmente lá...no Paraguai. Eu não sei, depois de
tanta badalação, é capaz de estar noutro canto. Mas
quem é que atua pra ele lá? Veja o Marcelo. O Marce
lo Niterói era um dos homens dele?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Olha, sinceramente
eu não sei.
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não tê justificando um erro...nem sabia, nunca ouvi O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, primeiro a falta
falar na minha vida em Rufi(?}. Talvez, se a CPI, na- de estrutura que a própria polícia tem. Deficiên-
quela época, existisse, a gente teria sabido quem era cia...todos conhecem, tanto material, de pessoal,
o Rufi. Mas eu não sei quem é Rufi. Não tenho idéia. mão-de-obra. Segundo, as pessoas envolvidas. Hoje
Não quero sàber do caso do Rufi. Se a gente precisar, o tráfico no Rio de Janeiro, ele saiu do morro e se en-
a gente até pega ele lá na frente...pega ele, o Rufi, contra dentro dos condomínios, comp eu tive oportu-
não, mas pega o caso. O caso que a gente tem hoje é nidade agora de ver. Nós íamos começar a desenvol-
esse, é real. Quer dizer, eu queria entender. Eu ver trabalho nesse sentido. Só nos bares da Zona Sul
acho...quer dizer, um homem que prende Marcelo ou nos bares da Zona Norte do Rio de Janeiro, que se
PQD, enfim, quê tem uma história de dezesseis anos .- trafic-ã~ nos condomínios, na Barra da· Tijuca~--" . .-
na polícia, eu quero que seja um homem sério, por- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
que é um homem importante pra minha cidade, não é condomínios o senhor teria, assim, levantamentos
isso? Pra cidade que eu vivo, que eu moro, que eu que...condomínios? É que eu não conheço muito o
nasci, né? ' Rio. Condomínios é porque são de alta classe ou coi-

O SR. CLÁUDIO VIEIRA -:- Eu espero. sa assim? Ou é...eu conheço condomínio pobre...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, condomínio de

Agora, eu quero entender. Quer diz~r, como é que um prédio (ininteligível.).
réu confesso...porque ele é um réu confesso...ele O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pode
chegou lá e disse: "Eu sou, eu fiz, eu- ia receber 70 mil falar.
pela cocaína que eu t? distribuin~o". O outro vai ~ diz O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Acho que não vale-
que também era. Entao, eu quena entender, s6 ISSO. ria eu falar em público.

Se o senhor co~seguir... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
.0 SR. CLAUD.IO.~IEIRA - Eu, q~an~o eu res- falar depois, reservadamente? Tá bom. Quem é que...

pondl pra senhora, Jundlcamente eu nao VI elemen- e se...e tudo que quiser falar reservadamente, depois
tos... a gente conversa, não tem problema. Mas quem são

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O os grandes financistas do narcotráfico do Rio de Ja-
senhor não sentiu quais as condições...de elementos, neiro? Primeiro, genericamente, se o senhor quiser
de indícios sufic}entes? especificar, depois aí, reservadamente, a gente pode

O SR. CLAUDIO VIEIRA - Como? conversar, que eu entendo aí a sua posição.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá O SR. CLÁUDIO VIEIRA- Bom o tráfico do Rio,

bom, eu agradeço. Presidente, eu agradeço. acho que a maioria...são esses nomes: Fernandinho
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Beira-Mar, o Uê, que se encontra preso, mas ainda

- Deputado Moroni Torgan. comanda o tráfico dentro do presídio.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fer-

Dr. Cláudio Vieira, esse episódio todo lhe deu um cus- nandinho Beira-Mar, ele atua no Rio muito forte ain-
to aí profissional grande, não? da?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Muito grande. Infeliz
mente. Não só profissional, mas pessoal, familiar, mu
ito grande.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que o senhor ficou aí tachado como sendo a banda
ruim da polícia.

-O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me
diga uma coisa, eu acho que o episódio em si tá mais
ou menos (ininteligível.) O senhor ficou de delegado
de entorpecente quanto tempo lá?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Três meses.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Três

meses? E na sua apreciação, qual é a maior dificulda
-de que se tem, pra combater o narcotráfico lá?
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
sabe?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Marcelo Niterói, eu
não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom,
foi os soldados lá que vieram lá dO...soldados do nar
cotráfico que tavam escoltando a mulher dele que dis~

seram, um deles disse que esse Marcelo seria um
dos braço direito do Fernandinho. Agora, quem são os
prepostos dele no Rio de Janeiro? Acho que essa é a
grande pergunta. Se o Fernandinho tá remetendo de
longe, quem é que toma conta do negócio dele no Rio
de Janeiro?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - A droga chega, re
metida, vamos dizer assim, por ele e é distribuída nos
morros do Rio, em Caxias e em outros morros do Rio
de Janeiro. Porque nós estávamos...como eu falei an
teriormente,. há três meses que eu tê à frente da dele
gacia. Nós estávamos fazendo...iniciamos o serviço
de inteligência, iniciando um setor que nós iríamos
mapear todos os morros. Tava procurando entrar em
contato com a Prefeitura, pra aquisição de mapa de
todas as favelas do Rio, pra nós iniciarmos esse tra
balho e delimitarmos aonde, por onde a droga entra,
aonde que ela sai, a droga que fica no Rio de Janeiro,
a droga que passa pelo Rio de Janeiro com outro des
tino. A intenção era essa, mas o trabalho foi interrom
pido.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim.
E o início do trabalho quer dizer o quê?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - O início do trabalho
foi nós começarmos a...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que eu vejo...o senhor assistiu também o Secretário...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, não assisti.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
chegou a assistir?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, fiquei do lado
de fora.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que eu vi o Secretário também ter uma noção muito
vaga do negócio do tráfico no Rio de Janeiro. Talvez
porque entrou agora e tal, sei lá, não quero fazer jul
gamento do negócio. Quem é que tem maior conheci
mento do narcotráfico do Rio de Janeiro? Na sua opi
nião, dentro das polícias. quem é o homem que mais
entende de narcotráfico no Rio de Janeiro?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Olha. sinceramente,
não sei como lhe responder. Várias pessoas conhe
cem o tráfico, agora...
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
eu não entendo porque...sempre tem gente...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, digo policiais
do Rio.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
...sempre tem gente...por exemplo, se perguntarem
no Congresso aqui quem é que luta muito tempo con
tra as drogas ou coisa parecida. vão falar o meu
nome. E depois, agora, nesse projeto, todo o nome da
Comissão aqui vai ser falado nisso..No Rio de Janeiro
não tinha nenhum assim, que fosse especialista de
combate ao narcotráfico?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Especialista eu até
desconheço. Infelizmente, existe uma rotatividade...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
...quando o senhor entrou como Delegado de Entor
pecente, o senhor não buscou perguntar...acho que a
coisa melhor que tem é chegar no colega: "Olha, esse
colega aqui entende pra caramba". O senhor não che
gou nele. pegou ele do lado e disse: "Olha, eu quero
saber aqui como é o negócio do narcotráfico, como é
que eu vou fazer".

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - A delegacia
tava...porque...desestruturada. Então, nossa intenção
era começar a estruturar a delegacia e iniciar o trabalho.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que eu não consigo acreditar que a polícia no ,
Rio...vocês iam começar do ponto zero quando pega
ram a delegacia. Quer dizer, não conheço nada. vou
começar agora a lutar contra o narcotráfico. Era isso
que aconteceu?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Nós íamos reestru
turar a delegacia.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas tinha que partir de um...quer dizer...a primeira
coisa, quando eu era delegado, a primeira coisa
quando chegava na delegacia era falar com todo
mundo, pra ter um painel geral do problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ela tinha-se desestruturado por ter trabalhado mui
to ou por não ter trabalhado nada?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, eu não sei,
Deputado. Sinceramente, nós pegamos a delegacia
com a proposta de implementar o setor de inteligência
da delegacia. A delegacia era mais voltada pra ordem
operacional. Então. a idéia era essa: implementar o
setor de inteligência, coleta de informações, coleta de
dados.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é que vocês trocavam informações com a PM?
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o SR. CLÁUDIO VIEIRA - Era um dos traba
lhos que iria se iniciar. Nós ficamos apenas três me
ses lá. Mas através da T-2, já tinha uma pessoa que ia
fazer contato, pra colher as informações, visando o
trabalho em conjunto, inclusive também com a Polrcia
Federal. Isso tudo tava na...no planejamento, diga
mos assim.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ouer
dizer que em três meses não deu pra ter uma idéia,
por exemplo, quem era o gerente do Fernandinho lá
no Rio, que fazia essa distribuição? Porque, segundo
consta, o Fernandinho abastece vários morros do Rio
de Janeiro. Lá do Paraguai ele manda droga pra vári
os morros; maconha, cocarna, arma, o que precisar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Relator me permite? O senhor substituiu quem?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Delegado... (inaudí
vel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, eu sei. Ouem que o senhor substituiu? Eu que
ro o nome.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Delegado fcaro, fca
ro Silva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Uma delegacia como essa, de vital importância,
principalmente numa cidade feito o Rio de Janei
rO...essa delegacia, ela tá lá já há um tempo, não tá?
Espera-se que tenha informações acumuladas, não é
isso? Então, que informações que o senhor encon
trou? Ouais as informações acumuladas nessa dele
gacia que ia subsidiar o seu trabalho? Porque o se
nhor tá falando pra nós de uma sucata.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, na realidade,
as informações que nós trnhamos...que nós recebe
mos eram poucas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) 
Não tinha nem as informações de quem era gerente de
quem, onde é que tava o gerente de quem, onde é que
atuava o gerente de quem, essa coisa mais ou menos
mapeada? É uma delegacia, agindo no Rio de Janeiro,
numa das questões mais graves do Rio, que é a ques
tão das drogas. Existia esse tipo de informação?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Alguma coioa, sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- O que que é alguma coisa?
O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, sobre a...O

Morro do Dendê, por exemplo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- É, doutor, não me leva a mal, não, mas o senhor
tá. ..

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me
diga uma coisa: vamos pro Marcelo PODo Ouem é que
entregou ele?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, foi um trabalho
de investigação.

O SR. DEPUTADO MORONI. TORGAN - Sim.
E quem é que dedurou ele?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, não houve...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não

teve "deduragem"?
O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não.
OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Geral

mente tem. Vou lhe confessar, fui três anos delegado
de entorpecente, a maioria que eu prendia era "dedu
ragem". Ou anônima, ou coisa parecida...era...e o
jogo mais bonito que tem é tu jogar um contra o outro.
Ar deixa um dedurando o outro, e a gente vai só co
lhendo, vai só prendendo, né? O senhor não usa esse
tipo de técnica, assim?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, também...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E

quem é que entregou o POD?
OSR. CLÁUDIO VIEIRA - Não, ninguém entre

gou o PODo
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nin

guém entregou o POD? Foi uma operação de vocês?
O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Investigação.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A coisa que
eu mais gostaria é de ter um cara que entregou o
POD, pra gente depois perguntar pro POD sobre ele.
Aí fica...

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Foi com quebra de
sigilo telefônico autorizada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi
com uma investigação nesse sentido aí? Onde é que
o POD botava o dinheiro dele ou bota ainda o dinheiro
dele?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, isso daí. ..nós
não temos essas informações.

OSR. DEIi'UTADO MORONI TORGAN - Vocês
prenderam ele já há algum tempo.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Prendemos por for
ça de mandado de prisão, força de mandado de pri
são. Ele era foragido da Justiça. Ele já era condenado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nes
ses três meses, tem algum traficante do Rio que vo
cês fizeram um levantamento, pra saber onde é que
vai o dinheiro desse traficante?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Ainda não.
OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não?
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O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não. gozado. Tu há de convir que profissionalmente deixa
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nem muito a desejar um negócio desse. Quer dizer, eu tê

tinha na delegacia qualquer coisa assim? olhando aqui como um profissional que teve lá, que
O SR. CLÁUDIO VIEIRA _ Não nós estávamos prendeu um monte de traficante e tudo mais. Como é

iniciando um trabalho. ' que se atua num negócio desse? Eu achei bom o ne-
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ É góci.o d~ i~teli,gência, que é fu~damental, se ~u não ti-

. , _, ver Intellgencla em ORE, tu nao faz nada. So que eu
aquilo que o Presidente falou, nao consigo entender acho ass'lm n- t del'xara d Q d' t

R· d J' d f" b ... ao e m na a. uer Izer, u
que no 10 e anelro, quan o se trans Ira um tra a- n- t d 'A • ,. DRE E' , ?

Ih t d t
' t' d ao eve um ossle pra examinar a I na . ISSO.

o, se apaga u o que possa er-se Inves Iga o ou • _ , , , .
não se investigou coisa nenhuma e se entregue e . O SR. CU~UDIO ,VIEIRA - Nao, tinha Inqu~~lto
diga: "Começa do zero aí agora; tu não sabe de coisa Instaur~do e...nos estavamos fazendo ~ssa analise
nenhuma, começa a investigar". Quer dizer, é difícil. toda...vlnhamos trabalhando nesse sentido.
Eu, como delegado...é difícil de eu conceber um ne- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O fato
gócio desse. Porque, quando eu assumi.. .eu assumi a desse cara...eu quero conversar depois reservadamen-
ORE também, do Ceará. Quando eu assumi a ORE te, pra gente depois ter mais liberdade de falar. Agora,
do Ceará, a primeira coisa que eu mandei fazer foi um esse fato realmente foi um fato estranho pela peculiari-
levantamento em todas as informações que tinha na dade: manda helicóptero, manda não sei o que...e tudo
ORE, todos os planejamento, todas as operações que mais e no fim sai liberado. Tu comunicaste algum superi-
foram feitas no ano anterior, quais as que deram cer- or teu que tu iria !iberar esse cara ou coisa p~recida?

to, quais as que ficaram pendentes. Quer dizer, isso é O SR. CLAUDIO VIEIRA - Como eul falei...eu
uma coisa natural, profissional de quem vai assumir não liberei, ele não estava preso.
uma tarefa dessa, principalmente uma tarefa de ORE O SR. DEPUTADO MORONI TORG~N - Se
no Rio de Janeiro. Isso não foi feito? não tivesse preso, tu não ià buscar de heli óptero lá

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Estávamos inician- na outra cidade. Eles tavam, pelo menos, d ido à tua
do esse trabalho. disposição. Porque senão tu ia dizer: "Olha, aparece

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Não na delegacia tal hora lá, tal dia, vai embora, vai lá e me
mas em dois meses eu tinha tudo na mão. Em doi~ encontra", Ç)uer dizer, detido ele estava, à disposição
meses, não, em um mês. Em um mês eu tinha todo o da autoridade policial. E aí, qual foi o depoimento que
levantamento, porque isso aí é muito difícil. Tem que eles te deram?
ter um núcleo de análise ou de inteligência dentro da O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Mais ou menos esse
delegacia que tu manda fazer o levantamento. Tem do Ministério Público. Ele deve ter acrescentado algu-
que ter os procedimentos, os inquéritos, os flagrantes ma coisa a mais.
da delegacia, que tu manda levantar, aqueles que de- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E tu
ram certo, que deram prisão, aqueles que não conse- achaste que não tinha razão pra detê-los? O cara di-
guiram ser provado. E manda fazer um levantamento zendo que é lá da fronteira com o Paraguai, que é
disso. Quer dizer, é a coisa mais natural, profissional- exatamente onde age todo traficante do Rio. Já há
mente, de se fazer. Isso foi feito? mais uma prova aí de que realmente a fronteira do Pa-

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Tava sendo feito raguai lá tá sendo uma porta de entrada. Tu já sabia
isso, com certeza. disso? Que a fronteira do Paraguai era uma porta de

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E entrada pra todo tráfico do Rio?
imediatamente eu sei quem é quem na história. Eu te- O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Tinha conhecimento.
nho que saber quem é que manda aqui na área tal, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E aí tu
quem é que manda no Rio de Janeiro, quem é que pega um cara que mora na porta da entrada da droga
manda em Campos, quem é que manda em Niterói, no Rio de Janeiro, que se diz que vai receber o negó-
quem é que manda nesses lugares. A sua ORE era cio...e tu liberou ele?
especializada, né? O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Já expliquei que não

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Especializada. vi juridicamente motivo pra representar pela prisão
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então, dele.

era pro Estado todo. Quer dizer, é impossível tu pegar O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual é
uma delegacia dessa e começar de zero. Fazer uma o motivo jurídico pra se representar por uma provisó-
alteração e o resto deixar. Quer dizer, fica um negócio ria?
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o SR. CLÁUDIO VIEIRA - A provisória? Ou
temporária?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ou
temporária. Vamos na mais fraca, a temporária.

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Tinha que ter indício
suficiente de autoria. Eu acho que só a palavra
dele...acho que não tinha indício de autoria.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer, o cara dizendo que é traficante, que ia receber
dinheiro do narcotráfico, não tem indício de autoria?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - No meu modo de en
tender, não. Sem outros elementos de prova, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E aí o
pessoal informa o quê? Te tiraram por quê? Disseram
que eles te deram dinheiro, pra ti liberar eles?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Como?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eles
te tiraram do cargo porque disseram que te deram di
nheiro, pra ti liberar esses traficantes?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, eu não sei.
Esse motivo...eu não sei por que que me tiraram.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
foi essa a razão?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - O Secretário discor
dou do meu posicionamento. Foi isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dis
cordou? Não houve afirmação de que tu teria recebi
do dinheiro, pra liberá-los?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
houve essa informação?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Pelo Secretário, não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Antes

do entorpecente, tu trabalhava em quê?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Trabalhei na Roubos
e Furtos de Automóveis.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Rou
bos e Furtos de Automóveis?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Fala mais alto...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Se
cretário disse que tinha ligação entre roubo e furto de _
automóveis e narcotráfico. Qual é a ligação que tu vê?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Bom, normalmente o
pessoal do tráfico, no morro, eles roubam o carro, pra
transportar traficante, arma...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quanto
tempo tu ficaste na Roubos e Furtos de Automóveis?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Quatro meses.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qua
tro meses? E fá deu pra saber quem eram os principa
is cabeças do roubo de automóvel no Rio?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Lá eu não era titular,
né, lá eu trabalhava só despachando inquérito, servi
ço mais burocrático.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então,
não deu pra saber também?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Tinha várias quadri
_ lhas...umª-quadrilba ctY!L c;tuflva na Tij4cc;...~?rias

quadrilhas que atuavam...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por

que devia ter uma quadrilha que manda os carro pra
fora e outra quadrilha que faz desmanche lá mesmo,
né? Essa quadrilha de desmanche, no Rio de Janeiro,
quem é que domina o desmanche no Rio?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Ah, são várias. Não
tem um cabeça.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
acha que são vários?

O SR. CLÁUDIO VIEIRA - Vários. Não cheguei
a...a me cientificar dessa parte. Como eu falei, lá eu
trabalhava mais em serviço burocrático...burocrático
da delegacia.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá
bom, Sr. Presidente. Depois, reservadamente, a gen
te conversa mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Bom, não havendo mais inscritos, agradeço a pre
sença do delegado. E está suspensa a sessão.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Ele continua? Vou transformar essa sessão em re
servada. Vou dar cinco minutos à imprensa, que quer
falar com ele. Então, a transformo em sessão reserva
da. Com muita tristeza, até constrangido, triste...com
muita tristeza, solicito à imprensa que se retire do am
biente. (Pausa.)

(A reunião torna-se reservada.)
Ata da 86!! Reunião, realizada em 28 de mar

ço de 2000
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois

mil, às dezenove horas e treze minutos, no plenário
treze do Anexcr11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, em caráter reservado, sob a
presidência da Deputada Elcione Barbalho, 1ª Vi
ce-Presidente, a Comissão Parlamentar de Inquérito
Destinada a Investigar o Avanço e a Impunidade do
Narcotráfico. Compareceram os Deputados Antônio
Carlos Biscaia, Cabo Júlio, Elcione Barbalho, Fernan
do Ferro, Laura Carneiro, Magno Malta, Moroni Tor-
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Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de 6-6-97 a
13-6-97. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1997. - Aure
nilton Araruna Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I - Relatório

O Projet~e- Lei n~ 3.010, de--19.97, _oriundo do
Senado Federal (PLS n!! 181/96), dispõe sobre a obri
gatoriedade e condições de implantação de áreas de
preservação permanente em derredor de represas hi
drelétricas. Como tal, modifica a redação original da
alínea b do art. 2º da Lei n!!4.771 , de 15 de setembro
de 1965. Nesse sentido, o anel de preservação, pre
conizado pelo diploma primário, disporá de largura

Parecer

Dispõe sobre áreas de preservação
permanente situadas ao redor de repre
sas hidrelétricas; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (Relator Deputado Aroldo Cedraz); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, com
emendas, e pela anti-regimentalidade da

*PROJETO DE LEI N!!3.010-B, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS -181/96
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gan, Paulo Baltazar, Pompeo de Mattos, Ricardo No- emenda apresentada na Comissão (rela-
ronha, Robson Lima e Waldemir Moka, titulares; Pa- tor: Dep. Vilmar Rocha).
dre Roque, suplente. Não compareceram os Deputa- (Às Comissões de Defesa do Consu-
dos Celso Russomanno, Eber Silva, Uno Rossi, NiI- midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
ton Baiano, Reginaldo Germano, Sebastião Madeira Constituição e Justiça e de Redação (art.
e Wanderley Martins. O Senhor Presiqente declarou 54)'- art. 24, 11)
abertos os trabalhos. ORDEM DO DIA - Assuntos * p . ~ .. "I bl" d DCD d 165 97
I t I " . I t R I t d C . - . rOjelo iniCia pu Ica o no e --n emos. n/cra men e o e a or a omrssao sugeriu
que a reunião se transformasse em reservada, o que
foi aprovado. O Deputado Moroni Torgan falou sobre
a necessidade de se- comentar sobre a viagem ao Rio
de Janeiro e propôs que a sub-relatora do Rio infor
masse aos membros da Comissão os fatos que estão
acontecendo. Usou da palavra a Deputada Laura
Carneiro, que discorreu acerca das atividades que
seriam desenvolvidas e a razão de as testemunhas te
rem sido convocadas. A mencionada deputada relatou
também fatos referentes a Fernandinho Beira-Mar. Fa
laram sobre o assunto os Deputados Moroni Torgan,
Antônio Carlos Biscaia, Waldemir Moka, Fernando
Ferro, Pompeo de Mattos e Padre Roque. A reunião foi
suspensa para que os deputados se dirigissem ao ple
nário para votar. Reabertos os trabalhos, foram colo
cados em votação e aprovados os requerimentos: 1)
Dos Deputados Laura Carneiro e Moroni Torgan, soli
citando a oitiva dos senhores Carlos Alberto de Olivei
ra, Cláudio Goez, da Delegada de Polícia Civil da Pa
raíba, Maria Rodrigues, e Wílson Carlos Weirich; 2) Da
Deputada Laura Carneiro, requerendo a quebra do si
gilo telefônico de dois números que foram utilizados
pela Polícia Federal, para contatos com Fernandinho
Beira-Mar. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre
sidente, Deputado Magno Malta, encerrou a reunião
às dezoito horas e quatorze minutos. E, para constar,
eu, Regina Maria Veiga Brandão, Secretária da reu
nião, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.



A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nQ

3.010/97, nos termos do parecer do relator, Deputado
Aroldo Cedraz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Silas Brasileiro, Presidente, Regina Uno, Luciano Piz
zatto e Celso Russomanno, Vice-Presidentes, Sarney
Filho, Adelson Ribeiro, Elias Murad, Socorro Gomes,
Paulo Lustosa, Ricardo Izar, Gilney Viana, Ivan Valen
te, Jaques Wagner, Sérgio Carneiro, Aroldo Cedraz,
José Carlos Aleluia, Luiz Alberto, De Velasco, Alcione
Athayde e Gervásio Oliveira.

Sala da Comissão, 25 de março de 1998.- Depu
tado Silas Brasileiro, Presidente.

11 - Voto do Relator

O crescimento demográfico e a expansão da
renda geram repercussões formidáveis sobre a de
manda por água. Ampliam-se os requisitos quantitati
vos, simultaneamente com a degraç1ação qualitativa
dos recursos hídricos. De um lado, a urbanização
acrescenta aos corpos de água massas poluídas de
sólidos em suspensão, matéria orgânica e esgotos
domésticos. Por seu turno, a expansão da fronteira
agrícola conjugada à utilização intensiva de pestici
das e fertilizantes contribui, ativamente, para a degra
dação dos mesmos ambientes.

Para os corpos de água relativamente estáticos,
como é o caso dos reservatórios para geração hidre
létrica, a rarefação da cobertura vegetal anelar de
proteção imediata constitui séria ameaça aos atribu
tos físicos, químicos, bioquímicos e biológicos. Prime
iro, há que salientar o inevitável aumento do intempe
rismo, do fluxo e da velocidade do escoamento super
ficial e da Iixiviação dos nutrientes naturais nas áreas
desmatadas, com o inevitável carreamento e deposi
ção de sedimentos nos corpos hídricos afetados.

Em tais circunstâncias, o assoreamento pro
gressivo dos reservatórios promove a gradual redu
ção da capacidade volumétrica e do potencial firme
de geração de energia.

O incremento do transporte e a acumulação dos
resíduos decorrentes das atividades urbanas, indus
triais, agrícolas e do próprio escoamento natural mo
dificam, pela alteração dos padrões de concentração
orgânica, as propriedades bioquímicas dos reserva
tórios. A denominada eutrofização progressiva, daí
decorrente, pode ocasionar severa mutilação ou mor
te para o ecossistema aquático.

Esse último aspeto, particularmente para os re
servatórios de uso múltiplo, que suportam atividades
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variável e dependente das "condições de solo, topo- de abastecimento d'água, lazer, piscicultura, etc., a
grafia e vegetação natural remanescente". par da geração hidrelétrica, ocasiona prejuízos incon-

O PL 3.010/97 atribui competências ao órgão de tornáveis pela virtual eliminação de espécies animais
licenciamento ambiental de barramentos e reservató- e pela deterioração dos padrões de potabilidade e
rios para geração hidrelétrica. Tratam-se de atribui- balneabilidade.
ções para a definição de critérios a procedimentos re- Resulta óbvio o elenco de externalidades negativas
lativos à elaboração e análise dos relatórios para a fi- decorrentes da remoção da cobertura vegetal. Desflores-
xação da largura da faixa de preservação permanen- tado, o solo se compacta, tem reduzida sua porosidade;
te, cuja aprovação final também incumbe à mesma com a redução da percolação e o aumento do escoa-
agência normativa. O projeto sustenta, no estágio de mento superficial das águas de rolamento. O solo expos-

_estudos prévios, a participação do empreendedor, to r~duz a contribuição para os aqüíferos subterrâneos,
consoante proposta explícita. O PL 3.017/97 condici- submete-se ao maior intemperismo e amplia a reflexão
ona, ainda, o licenciamento ambiental para constru- da luz solar, ressecando o envoltório atmosférico.
ção e operação das represas hidrelétricas ao cumpri- Por todas essas considerações entendemos a re-
mento dos dispositivos preceituados. levância e a oportunidade do PL 3.010/97. O texto em

discussão também contribui para o aprimoramento dos
procedimentos do licenciamento em questão. A partici
pação do empreendedor, sob a supervisão do órgão
ambiental, é salutar. A interação de cada barramento
com seu reservatório associado, o elenco de usos alter
nativos e o ciclo hidrológico permitem a definição de
uma curva ótima de manejo, ao longo do tempo.

Neste particular, as características peculiares da
bacia de contribuição do reservatório jogam papel des
tacado, seja para a proteção do ecossistema aquático,
seja para a própria vida útil do corpo hídrico. Daí, por
quanto adequada e própria a participação do empre
endedor na definição da faixa de preservação perma
nente, sob o crivo da agência pública ambiental.

O PL 3.010/97 contribui para o aprimoramento
dos sistemas legais destinados à preservação e pro
teção dos corpos hídricos. Como tal assinalamos nos
so voto favorável à aprovação do projeto.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 1997. 
Deputado Aroldo Cedraz.

111 - Parecer da Comissão
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COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.010-A/97

Nos termos do aer. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 4-6-98, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao proje
to.

Sala da Comissão, 16 de junho de 199B. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.010-A/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 22-9-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, foi recebida 01 (uma) emenda ao
projeto.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 1999. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei sob exame altera dispositivo do
Código Florestal para que a faixa de vegetação de
preservação permanente situada à volta dos reserva
tórios de represas hidrelétricas tenha largura variável,
a ser determinada pelo órgão responsável pelo licen
ciamento ambiental do empreendimento.

O projeto fixa prazo ao Executivo para que, no
regulamento, disponha sobre as ali citadas atribui
ções do órgão ambiental no tocante aos critérios para
fixação da largura da faixa.

Examinado pela Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, foi unanimemen
te aprovado nos termos do voto do Relator, Deputado
Aroldo Cedraz.

Vem a esta Comissão para que se manifeste so
bre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

11 - Voto do Relator

Iniciamos dizendo que o projeto está bem redigi
do, seguindo as normas pertinentes e dotado de obje
tividade.

A ressaltar, no entanto, o que se segue.
O artigo 2º é inconstitucional, por fixar prazo ao

Executivo para expedir o decreto regulamentador.
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, essa

fixação é inconstitucional.
A supressão do artigo seria danosa ao projeto,

pelo que entendemos oportuno e correto dar-lhe nova
redação, conforme emenda em anexo, em que se al
tera ligeiramente a redação dos incisos 11 e 111 para
evitar desnecessárias redundâncias.

Outro ponto é a supressão do artigo 4º, em
atenção à norma vigente sobre a cláusula revogató
ria.

Assim, opinamos pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do PL nº 3.010, de
1997, com as duas emendas em anexo, e pela an
ti-regimentalidade da emenda apresentada neste ór
gão técnico, uma vez que a mesma versa sobre as
sunto alheio a competência desta Comissão.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2000. - Depu
tado Vilmar Rocha, Relator.

EMENDA Ne 1, DO RELATOR

Dê-se ao artigo 2º do Projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 2º O órgão responsável pelo li
cenciamento ambiental para a constituição e
operação de represas hidrelétricas deverá,
nos termos da norma regulamentadora:

I - estabelecer critérios para a elabora
ção de estudos prévios e proposta, por par
te do empreendedor, para a fixação da lar
gura da faixa de vegetação de preservação
permanente;

11 - fixar, com base nos estudos prévi
os e proposta do empreendedor, a largura
da faixa;

111 - condicionar o licenciamento ambi
entai para construção e operação ao cum
primento do disposto nos incisos anterio
res".

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2000. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

EMENDA Ne 2, DO RELATOR

Suprima-se o art. 4Q do Projeto.



EMENDAS ADOTADAS - CCJR

Nº 1

Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:

"Art. 2º O órgão responsável pelo li
cenciamento ambiental para a ctnstitui
ção e operação de represas hidr létricas
deverá, nos termos da norma re9

1

lamen
tadora:

I - estabelecer critérios para a elabora
ção de estudos prévios e proposta, por par
te.ldo empreendedor, para a fixação da lar
gura da faixa de vegetação de preservação
permanente;

11 - fixar, com base nos estudos prévi
os e proposta do empreendedor, a largura
da faixa;

111 - condicionar o licenciamento ambi
entai para construção e operação ao cum
primento do disposto nos incisos anterio
res".

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

N!!2

Suprima-se o art. 4º do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado Manoel Castro, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nº 18/2000

Em 26-6-2000

I
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JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, em d"Jelembro de J999.

Deputado MI TO.' MONTI

IGlI
MlLTONMONTI

CONSIT!J!!CÃO E JUrnCA E DE REDAÇÃO

Concordamos com SI gnude tmportâD~ia e
DpDrtunldade do Projelo de Lei ora em discus.io.

No entaoto, eotendemos "oe o prazo de l anos. a
partir da ngulamentaçio, seria o sufldente para 05 reservalóno5
d'igua se adequarem aos dispositivos desta Lei. .

Por estes motivos, espenmos cont:ar com o apoIo dos
ilustres Pares.

Acresceole-se ao P.L. l.OlO-A197 o seguinte artigo,
reoumeraodl)-se os demais:

Art" - Os aluais reservatórios tom o prazo de l
10DS a partir di rcgulame.l:açiD dos'" lei par~ ade"uar-se à
mesma.

1
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Sala da Comissão 9 de fevereiro de 2000. - Depu- çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marche-
tado Vilmar Rocha Rel~tor. zan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sa.les,

, Mendes Ribeiro Filho, NaiOf,avier Lobo, Renato Vlan-
PROJETO DE LEI N!! 3.01 O-A, DE 1997 na, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Darci

Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fi
úza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pi
res, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xe
rêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themístocles
Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
nº3.010-A/97 e pela anti-regimentalidade da emenda
apresentada nesta Comissão, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Biela, Eduardo Paes, Fernando Gon-

•
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Ao Deputado ADOLFO MARINHO O Deputado Jovair Arantes, Presidente da Co-
Projeto de Lei Nº 2.714/00 - do Sr. José Janene missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ-

- que "dispõe sobre o cálculo e a forma de reajuste blico, fez a seguinte
das prestações habitacionais do SFH - Sistema Fi-
nanceiro da Habitação". Distribuição nº 13/2000

Ao Deputado CUSTODIO MATTOS
Projeto de Lei nº 1.571-A/99 - do Sr. Roberto

Argenta - que "concede desconto no valor a ser pago
ao Programa de Integração Social- PIS, e como Con
tribuições para a Seguridade Social - COFINS, aos
que contratarem novos empregados".

Ao Deputado EDINHO BEZ.
Projeto de Lei nº 820-A/99 - do Sr. Nelson Pelle

grino - que "dispõe sobre procedimentos para recebi
mento de pequenos valores e investimentos deixados
por pessoas falecidas em instituições financeiras".

Ao Deputado ENI VOLTOLlNI
Projeto de Lei nº868-A/99 - do Sr. Gilberto Kas

sab - que "dispõe sobre a criação do Programa de Mi
crodestilarias de Álcool - PROMICRO, e dá outras
providências".

Ao Deputado FETTER JÚNIOR
Projeto de Lei nº 3.203-B/97 - Do Sr. Nelson

Marchezan - que "estabelece Programa de Desen
volvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências".

Ao Deputado JOSÉ MILlTÃO
Projeto de Lei nº 1.359-A/99 - do Sr. Jorge Cos

ta - que "dispõe sobre a concessão de incentivos fis
cais e creditícios às pessoas físicas e jurídicas que
promovam a reposição florestal, e dá outras providên
cias" (apensado PL nº 2.151/99)

Ao Deputado JOSÉ RONALDO
Projeto de Lei nº 465-A/99 - do Sr. Geraldo Ma

gela - que "inclui inciso no art. 20 da Lei nº 8.036. de
11 de maio de 1990, e dá outras providências".

Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei nº 2.930/00 - do Sr. Avenzoar

Arruda - que "dispõe sobre a liquidação dos financia
mentos habitacionais do SFH".

Ao Deputado RODRIGO MAIA
Projeto de Lei nº 2.922/00 - do Sr. Valdemar

Costa Neto - que "revoga o inciso 111 do art. 7º da Lei
nº 9.532. de 1Q-{je dezembro de 1997".

Sala da Comissão, 26 de junho de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Em 26-6-2000

Ao Deputado AIRTON CASCAVEL
Projeto de Lei nº554-A/99 - do Sr. Sampaio Dó

ria - que "institui remuneração salarial mínima para o
setor privado da economia desvinculada do salário
mínimo".

Ao Deputaao AVENZOAR ARRUDA
Projeto de Lei nº 2.967/00 - do Senado Fede

ral (PLS nº 660/99) - que "acrescenta § 3º ao art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Soci
al, e dá outras providências" (Apensado: PL nº
2.935/00).

Ao Deputado BABÁ
Projeto de Lei nº2.184-A/99 - do Sr. Alberto Fra

ga - que "estabelece obrigatoriedade da contratação
de ascensoristas em elevadores de condomínios co
merciais e/ou mistos, e dá outras providências".

À Deputada FÁTIMA PELAES

Projeto de Lei nº 2.920/00 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "dispõe sobre a isenção da con
tribuição profissional no caso que especifica".

Projeto de Lei nº 2.939/00 - do Sr. Pedro Pe
drossian - que "acrescenta inciso IV ao art. 20 da Lei
nº9.696, de 10 de setembro de 1998, que "dispõe so
bre a regulamentação da Profissão de Educação Físi
ca e cria os respectivos Conselho Federal e Conse
lhos Regionais de Educação Física", a fim de incluir
os graduados em cursos de dança".

Ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI
Projeto de Lei nº 1.783-A/99 - do Sr. Walter Pi

nheiro - que "dispõe sobre o acesso gratuito ao servi
ço de Internet via rede de TV a cabo para hospitais e
postos de saúde da rede pública, estabelecimentos
de ensino de 1º e 2º graus da rede pública, museus e
bibliotecas públicas".

Projeto de Lei nº 2.92JLO_0 - dQ Sr. Albe.rto Mou
rão - que "altera a redação dos arts. 2º, 3º 4º e 8º da
Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e dá outras
providências".

Ao Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO



Projeto de Lei nº 2.972/00 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "dispõe sobre a remuneração· do trabalhador
portuário avulso".

Ao Deputado NILTON CAPIXABA
Projeto de Lei nº 2.472-A/00 - da srª Luíza

Erundina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem estimuladora do exercício da cidadania na

Ao Deputado LAíRE ROSADO
Projeto de Lei nº 2.917/00 - do Sr. José Carlos

Elias - que "obriga as empresas com mais de 100
empregados a fornecer ao trabalhador dispensado
qualificação profissional visando a sua reinserção no
mercado de trabalho".

Ao Deputado MARCUS VICENTE
Projeto de Lei nº 2.909/00 - do Sr. Ricardo Fer

raço - que "proíbe os órgãos e entidades da Adminis
tração Federal de veicularem mensagens publicitári
as sobre temas não afeitos à sua atividade específi
ca".
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Projeto de Lei nº 3.001/00 - do Sr. Paulo Octá- publicidade dos serviços e obras realizados pelos ór-
vio - que "altera os arts. 1º, 6º, 7º e 10 da Lei nº8.025, gãos públicos federais".
de 12 de abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação Ao Deputado PAULO ROCHA
de imóveis residenciais de propriedade da União, e Projeto de Lei nº 2.902/2000 - do Sr. José Car-
dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados los Coutinho - que "dispõe sobre os acordos judicia-
no Distrito Federal, e dá outras providências". is trabalhistas que tratem da concessão de Seguro

Ao Deputado JÚLIO DELGADO Des~mprego e da movime.ntação do Fundo, de Ga-
Projeto de Lei nº 2.839/00 _ do Sr. Luiz Carlos rantl~d?or. T~,mpo de Serviço - FGTS, e da outras

H I "d' d - .. II d proVI enclas .au y - que a nova re açao ao InCISO o art. 1º da ~

Lei nº7.670, de 8 de setembro de 1988 autorizando o Ao Deputado PEDRO CORREA
saque do saldo d~ª_coDtas do progra~a de Integra- Pro~~t.o d: Lei nº2.932/~?00 - ~o Sr. ~en~to Si!-
ção Social- PIS, e do Programa de Formaçãodo Pa- va - ~ue dlspoe sabre a pohtlca de Incentlv~s:-con-
trimônio do Servidor Público - PASEP, pelos respecti- trataçao de desempregados de longa duraçao .

vos titulares, quando qualquer de seus dependentes Ao Deputado PEDRO HENRY
apresentar a Síndrome da Imunodeficiência Adquiri- Projeto de Lei nº 2.969/00 - do Sr. Milton Temer
da". - que acrescenta parágrafo único ao art. 40 da Con

solidação das Leis do Trabalho".
Projeto de Lei nº 2.988/00 - do Sr. Roberto

Argenta - que "acrescenta § 3º ao artigo 1º da Lei nº
4.090, de 13 de julho de 1962, que 'institui a gratifica
ção de Natal para os trabalhadores', a fim de permitir
o pagamento parcelado do décimo terceiro salário, al
tera dispositivos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que 'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço' e permite o pagamento antecipado do
"abono de férias" previsto no art. 7º, XVII, da Consti
tuição Federal e dá outras providências".

Ao Deputado VIVALDO BARBOSA
Projeto de Lei nº 2.362/96 - do Sr. Fernando

Zuppo - que "dispõe sobre a jornada de trabalho dos
motoristas de ônibus interestaduais, municipais e in
termunicipais". (Apensados: PL nºs 2.956/97 e
3.523/97)

Sala da Comissão, 26 de junho de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
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Roraima

Airton Cascavel. '" '" PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues •............ PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araúj o PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feij ão PST
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 Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Valdi'r Ganzer PT
Vic Pires Franco :: :.~.PFL

Zenaldo Coutinho PSDB
Amazonas

Arthur Virgílio ....•............ PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar '" PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Nilmar Ruiz PFL
Osvaldo Reis PMDB
Paulo Mourão PSDB
Rainel Barbosa PMDB
Udson Bandeira PMDB

Maran,hão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Francisco Sousa PDT
Gastão Vieira , PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
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
Aníbal Gome s PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides ; PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar ..........•...... 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
Themistocles Sampaio PMDB
Wellington Dias ...........•..... PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduarao Alves ....•..... PMDB
Iberê Ferreira ...•....•.•.•..... PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá ...........•............ PMDB
Ney Lopes PFL
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Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
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Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão PSDB
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Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
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Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
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Djalma Paes PSB
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Fernando Ferro PT
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Romel Ani zio ' PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
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Sérgio Miranda ....•............. PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
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 Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço ....•............ PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
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
Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid .• ................... PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Sim~o Sessim..•................. PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins ..•............ PDT

São Paulo
Alberto G6ldman PSDB
Alberto Mour~o 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 Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
Jo~o Herrmann Neto PPS
Jo~o 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
Nelo 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 ~_,_!._.__._ P~_S .,
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vad~o Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Oswaldo Soler PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Rogério Silva PFL
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo _.• PMDB_
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB



Pedro Wilson 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 PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello •.....~ PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto '.'.:. PMDB
Nelson Meurer : PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catari.na
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva .........•........ PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira f ••• , ••...• PFL
Luci Choinacki : PT
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci 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 PHS
Synval Guazzelli ~ .. PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante " .. PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1l!"Vlce-Presidente: Waldemlr Moka (PMDB)
2g Vice-Presidente: Valdecl Oliveira (PT)
3g Vice-Presidente: Ronaldo Calado (PFL)
Titulares .

Bloco (PSB, pedoB)

1 vaga

José Janene
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Vivaldo Barbosa
1vaga

Aldlr Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio D6rla

Walfrldo Mares Guia
1vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

1vaga

PT

POT

PFL

PPB

B!oco (PSOB, PTB)

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Locai: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978 / 6979/6981

PV

Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

OdelmoLeão
Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFL)
Robérlo Araújo (Pl)
Wagner Salustlano

Jorge Blttar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro IruJo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB) .
Walter Pinheiro,

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Irls Simões
João Almeida
Julio Semeghlnl
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narclo Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador 21mbaldl
SlIas Câmara
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Franclstônlo Pinto Antônio José Mota
Gesslvaldo Isalas Henrique Eduardo Alves
Hermes Parclanello José Prlante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Rlho
Marcelo Barbleri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

COMISSÃO DE 'CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Salvador 21mbaldi (PSDB)
29 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
32 Vice-Presidente: Iris Simões (PTB)
Titulares Suplentes

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reglnaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

Suplentes

Alberto Fraga
Armando Abflio

João Magalhães
João Matos

Jurandil Juarez
Milton Monti

Pinheiro Landim
. 3 vagas

João Caldas (PL)
1 vaga

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

Betlnho Rosado
Gerváslo Silva

Joaquim Francisco
José Múclo Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha

NllmarRuiz
Reglnaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrelra

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelll

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante
1 vaga

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghlni

L1dla Quinan
Luiz Ribeiro

Nilton Capixaba
Paulo Kobayashl

Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros

PT

Lincoln Portela

Rubens Bueno

POT

PPS

PPB

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

João Tota (PPB)
Romel Anlzlo (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

PFL

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Blehl
Luis Carlos Helnze
Telmo Kirst

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odflio Balbinottl
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xlco Graziano

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Cholnackl
Nilson Mourão
Padre Roque

Abelardo Luplon
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
K~tiaAbreu

Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
ZUa Bezerra

Carlos Dunga
Confúclo Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dàntas
Moacir Mlcheletto
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
Sllas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka



Suplentes

Inácio Arruda

Femando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Femandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Teima de Souza

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
SlIas Brasileiro

Udson Bandeira

Aloízlo Santos
Duilio Plsaneschl

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazzlotln (PCdoB)
Xico Graziano

PT

PFL

PPB

PDT

PPS

PDT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Waldir Pires

Femando Zuppo

Paulo Baltazar

Expedito Júnior
Luciano Plzzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Celso Russomanno
Femando Gabelra (PV)

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahlm Abi-Ackel
1 vaga

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Arlindo Chlnaglla
Ben-Hur Ferreira
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Bispo Rodrigues
Luciano Blvar

Rávio Derzi
José Borba
Luiz Blttencourt
Ricardo Izar
Salatlel Carvalho

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: SérgIo Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORI~S

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
19 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
22 v1ce-Presldente: Pedro Bittencourt (PFL)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chlnaglia (PT)
Titulares

Badu Plcanço
João Colaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Bittar (PPS)
Rlcarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Átila Uns
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paes Landim
Robson Tuma

Vic Pires Franco

Gustavo F-~uet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo
,Pedro Jrujo

Pedro Novais
Ricardo Izar

Themrstócles Sampaio
Udson Bandeira

1 vaga

PFL

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

PPS

Paulo Baltazar
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Átila Ura

Bonifácio de Andrada
João'Almeida
, João.Leão

Luiz Antoí:llo. Fleury
Marcus'Vicente

Max.Rosenmann
Nelson Marquezelll

Nlclas Ribeiro
Odílio Baibirioltl

, Sérgio ~els

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Evandro Mllhomen
Lulza Erundlna

Bispo Wanderval
1 vaga

Antõnio CarlOS Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Nilmar Ruiz
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavlgne
Vilmar Rocha
1 vaga

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Esplrlto Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSOB)
1\! Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2g Vice-Presidente: lédio Rosa (PMOB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédlo Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdecl Palva Valdemar Costa Neto

PPS
Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genolno
Marcelo Oéda

PT

Or. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrlno
Professor Luizinho

Regls Cavalcante
Secretário: Aurenllton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11

'Edlnho Araújo



Rita Camata
1 vllga

PFL
Marcondes Gadelha Jaime Martins
Neuton Lima Laura Carneiro
Nice Lobão Moronl Torgan
Reginaldo Germano Roland Lavigne
1 vaga ZHa Bezerra

PT
Marcos Rolim Fernando Ferro
Nelson Pellegrlno Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José L1nhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

PDT
Mlriam Reld Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio L1ncoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Suplentes

Fax: 318-2146

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Mário Assad Júnior
Pedro Fernandes

Zila Bezerra

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carios Mosconi
-Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Telefones: 318-6929/6935

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMDB)
1g Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
3Q Vice-Presidente:
Titulares

PT

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Adolfo Mannho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha RaulJp
1 vaga -- - - -

Costa Ferreira
FrancIsco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Iara Bernardi
Márcio Matos
Mana do Carmo Lara

PPB
Euler Ribeiro (PFL)/
1 vaga

Nilmárlo Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

João Pizzolattl
Simão Sessirn

Presidente: Enio Baccl (PDT)
1ºVice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2º Vice-Presidente: João Plzzolattl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (PT)
1ºVice-Presidente: Nelson Pellegrlno (PT)
22 Vice-Presidente: Minam Reld (PDT)
3º Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 1B4-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Augusto Nardes
1 vaga

Celso Jacob

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

EdIson Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Eduardo Paes

Lidla Qulnan
Marlsa Serrano·

XIco Graziano

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

ClemÉjntino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Enio Bacci
Bloco (PSB, PCdoB)

João Sampaio (PDT) Veda Cruslus (PSDB)

Gerson Gàbrielll
Jairo Carneiro
PaulO. Octávio'
Roberto Pessoa
Rubem Meélina

Ana Catarina •
Antôfllo doValle
Armando 'Montelrc
Juiandil Juárez.
M~ci6 S~'

Alex Canziani
Emerson ~paz (PPS)
Marcio Fortes'
Maria Abâdia
Ricardo Ferraço
Sérgio.Guerr~

1 vaga

Dr. Evilásio

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

PDT

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado

Badu Pícanço
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Elcione Barbalho
Udson Bandeira

3 vagas

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (P5B, PCdoB)
Inácio Arruda



Anivaldo Vale
Irls Simões

Juquinha
Luiz Carlos' Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Coriolàno Sales

Luiz Dantas
4 vagas

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Mllitão
Max Rosenmann
Rodrígo Mala
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêaa Crusius
1 vagà

Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Aleksandro (PSL
José Priante

- Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga

Suplentes

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

Bloco (PL, PSL)

PPS
João Caldas

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Preside,:,te: Gilmar Machado (~T)

22 Vice-Presidente: Marisa Serranó (PSDB)
3!! Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)_
Titulares

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco (PSPB, PTB)

-Suplentes

Anlbal Gomes'
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa

PPS
Pedro Eugênio ElJ:lerson,Kap'az
Secretár.ia: Maria Linda Magalhães :
Local; Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Márcio Reinaldo MMelra (PPB)
12 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
22 Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
32 Vice-Presidente: Manoel Salviano (P5DB)
Titulares

PFL
Deusdeth Pantoja Ciro Nogueira
Jorge Khoury José Carlos Vieira
José Ronaldo José Lourenço
Lael Varella Moreira Ferreira
Manoel Castro Nlce Lobão
Mussa Demes Osvaldo Coelho
Roberto 'Brant Pauderney Avelino
1 vaga

PT
1 vaga

Carlito Merss Antonio Palocel
João Paulo Geraldo Magela
José Pimentel Henrique Fontana
Ricardo Berzoinl Milton Temer

PPB
Enl Voltolini Herculano Anghinetti
Fatter Júnior Luis Carlos Heinze
Iberê Ferreira 2 vagas
1 vaga

PDT
Wandérley Martins 2 vagas
1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)
Eduardo CamposDr. Eviláslo

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra Eujáclo Simões

Bloco (PS(?B, PTB)
Dr. Heleno João Almeida
Eliseu Moura (PPB) _João leão

_Manoel Salviano Josué Bengtson
Max Mauro _ ' Mário Negromonte
Rommel Feijó . Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Feliclano

Gastão Vieira
João Henrique

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Adolfo Marinho

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Luiz Bittencourt
Milton Monti

Osmar Serraglio
Rita Camata

Miriam Reid

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Nilmar Ruiz
Raimundo Santos

Santos Filho

Iara Bernardi
Professor"Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Unhares

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Femando Gonçalves
Udla Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Antonio Cambraia

PPS
Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo li
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel_Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
32 Vicà-Presldente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PSL)

Jonival Lucas Junior (PFL)

Bloco (PSB, PC do B)

Eunco Miranda
Rafael Greca (PFL)
Renato Silva (PSDB)

EberSllva

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfa
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Ademir Lucas
Átila Ura
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nlce Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella



Jorge Tadeu Mudalen Yvonllton Gonçalves Romer Anlzio
1 vaga

PFL
PDTOeusdeth Pantela

Jaime Martins Ollmpio Pires Airton Olpp
José Carlos Coutinho Bloco (PSB,PC do B)

Medeiros Alexandre Cardoso Haroldo limaUrsicino Queiroz

Suplentes

Am'ln Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)lincoln Portela

Secretária: Valda O. S. Lobo
Locai: Anexo 11, Sala T-S6 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 FalÇ_318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLlA

Presidente: Cleuber Camelro (PFL)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMoB)
2D Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3D Vice-Presidente: Celso Glgllo (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
A1clone Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lldia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
RenildoLeal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PMDB, PS'l", PTN)
Confúcio Moura

Glycon Terra Pinto
Lalre Rosado

6 vagas

Darcrsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânlo Pereira
Remi Trinta
RltaCamata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Suplentes

GUmar Machado
Pedro Celso

1vaga

Dllceu Sperafico
1 vaga

RenildoLeal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

PDT

PT

PPB

Bloco (P5DB, PTB)

João Magalhães
Mauro Benevides

Antônio Geraldo
Jairo AzI
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

Welllngton Dias
2 vagas

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Celso Jacob 1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)

Luiz Femando (PPB) SérgIo Novais
Bloco (PL, PSL)

Valdemar Costa Neto 1vaga
PPS

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 1/
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
19 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
29 Vice-Presidente: Niclas Ribeiro (PSOB)
39 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Niclas Ribeiro
Paulo Feijó

Bloco (PMDB, P5T, PTN)

Atceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado rPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Gerváslo Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Femando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Lulzlnho

José Janene
VadãoGomes

PFL

PT

PPB

EdinhoBez
Luiz Piauhyllno (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

Ellseu Resende
Lael Varella

Pedro Blttencourt
Rafael Greca

1 vaga

Adão Pretto
Iara Bernardi

Vlrgllio Guimarães

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Affonso Camargo
A1merlnda de Carvalho
Cleuber Cameiro
or. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Lavoisier Mala
Marcondes Gadelha
Urslclno Queiroz

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
José Unhares
Nllton Baiano
1 vaga

Alceu Collares

PFL

PT

PPB

PDT

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

lldefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Calado

Wilson Braga
1vaga

Arlindo Chinaglla
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Enl Voltollni
Euler Ribeiro (PFL)

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

Dr. Hélio



PDT
Vivaldo Barbosa Eurfpedes Miranda

Alceste Almeida
Anlbal Gomes
Carlos Dunga

Francistônlo Pinto
Hermes Parclanello

3 vagas

Coronel Garcia
Or. Helena

Narclo Rodrigues
Pastor Valdeci Palva (PSL)

Paulo FelJó
SlIas Câmara
Silvio Torres

Vittorlo Medloll
3 vagas

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

JalroAzI
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Welllngton Dias

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Mlriam Reld
Olfmpio Pires

PT

PDT

PFL

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Gllcon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Luis Eduardo
1 vaga

Carlos Santana
Damião Fellciano (PMDB)
Femando MarronI
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1R Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
29 Vice·Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
39 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Aracely De Paula
Ellseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Uma
Oscar Andrade
Pedro Femandes
1 vaga

A1oízio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Dulllo Plsaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunfcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

1 vaga

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Lulza Erundina

EdlnhoBez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchl
1 vaga

Arthur Virgnio
José Militão
Lúcia Vânia

Narclo Rodrigues
Rodrigo Mala

2 vagas

Hugo Biehl
João Tota

1 vaga

Carlos Santana
Femando Marroni

José Pimentel

A1merinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
1 vaga

Roland Lavigne

PT

PPB

Bloco (PSB,PC do B)

Serafim Venzon

PPS

Bloco (PL, PSL)

Armando AbnJo (PMDB)

Djalma Paes
Jandira Feghall

Herculano Anghlnettl
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PFL

Angela Guadagnin (PT)

Secretário: Elolzlo Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1R Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2R Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3R Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas
I

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB) Cabo Júlio

Gonzaga Patriota

Eujáclo Simões

Edinho Araújo

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PL,PSL)

PPS

Jandira Feghali

De Velasco

Airton Cascavel



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretário: Ruy Omar Prudênclo da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen ' José Antonio Almeida

- Bloco (PL,PSL)

Suplentes

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genurno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Pedro Corrêa
Roberto Balestra

1 vaga

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
LavoIsier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizza~o

Manoel cas~o
Mário Assad Júni r

VilmarRoc a

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
Feu Rosa

João Castelo
José Carlos Elias

Ricardo Rlque
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Edson Andrino

Femando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isalas

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Lima

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

Ayrton Xerez
PPS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Dr, Hell(lno (PSDB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Titulares

Cabo Júlio

Airton Dlpp
Neiva Moreira

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzlo
Amon Bezerra
Arthur Vlrgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vlttorio MedioU

PHS
Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)

Secretária: Walbla Vania de Farias Lora
Local: Anexe 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318·2125

João Herrmann Neto

Milton Temer
Nllmário Miranda
Paulo Delgado
Virglllo Guimarães
Waldomlro Fioravante

Alberto Fraga
De Vela.sco (PSL)
Elcione Barbalho
Femando Dlnlz
Lamartine PoseUa
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashl (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Wemer Wanderer

A1dlr Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdeB)
Jair Bolsonaro
1 vaga

Agnaldo Muniz

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Luiz Femando
Salomão Cruz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Welllngton Dias

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

José Aleksandro

Confúclo Moura
Mário De Oliveira

Ralnel Barbosa
2 vagas

Giovanni auelroz

PT

PFL

PPS

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
19 Vice-Presidente: Vanessa Grazzlotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB.PTB)

Robierio Araújo

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
ZlIa Bezerra

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renlldo Leal
Rlcarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Secretário: James Lewls Gorrnan Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
19 Vice-Presidente: Vlttorlo Medioli (PSDB)
29 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3g Vice·Presldente:

Márcio Blttar

Euripedes Miranda

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazzlotin (PCdoB)

PDT

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha



I COMISSÕES TEMPORARIAS I

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N1I 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrlelll (PFL)
12 Vice-Presidente: Francistônlo Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dllceu Speraflco (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB • PTB

Bico PMDB - PST - PTN

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAP(TULO

DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"

Fax: 318-2140

Barbosa Neto
Edlnho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemlr Moka
2 vagas

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pentoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Pauderney Avellno
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Pastor Valdeci Paiva

Fernando Gabeira (PV)

PPS

PHS

PMOB

Bloco· PL • PSL

Paulo José Gouvêa

Ayrton Xerêz

Walfrido Mares Gula (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165·B
Telefone: 318-7062/318-7061

Ellseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Calado

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandlr (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rlgotto
José Priante
Luiz Blttencourt
Paulo Uma

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp

Rafael Guerra
Renlldo Leal

2 vagas

Elclone Bamalho
Moacir Micheletto

5 vagas

Gervésio Silva
Jairo Azi

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Rlcarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xlco Grazlano

Carlos Dunga
Francistônlo Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Blttencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielll
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Bloco - PSB • PCdoB

Vanessa Grazzlotln 1 vaga

POT

Pompeo de Mattos Fernando Coruja

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdecl Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Speraflco
Hugo 81el

PT

PPB

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Antonio Kandir
JoséMllltão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzolni
1 vaga

Fetter Júnior
João Plzzolattí
Romel Anizlo
Sampaio Dória (PSDB)

PSOB

PT

PPB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgllio Guimarães

Ellseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elclone Barbalho (PI'y10B)
29 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PL • PST - PMN • PSO • PSL

Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo fI,Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

PSOB
Moroni Torgan (PFL) Coronel Garcia
Sebastião Madeira Pedro Canedo
1 vaga Sérgio Reis

PT
Femando Ferro Márcio Matos
Nelson Pellegrino Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (PFL)
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renlldo Leal

Babá
Paulo Rocha

João Tota
Salomão Cruz

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra
PT

PPB

POT

PFL

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

Bloco PSOB - PTB
Badu Plcanço

Max Rosenmann
- f\I1ê:ias Ribeiro
Nllton Capixaba

Bloco PMOB • PST - PTN

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúclo Moura

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Bloco PL • PSL

Glovanni Queiroz Eurfpedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

Evandro Mllhmen Vanessa Grazziotin

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054 .

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA ~ INVESTIGAI:I A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição: RCP 2/99 . Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
29 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
39 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSOB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)
Titulares Suplentes

Almir Sá
Luiz Fernando

Robério Araújo José A1eksandro
PHS

Renlldo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)

Secretário: Erles Jannes Costa Gorinl
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318·7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO Nli 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 29 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)

José Antonio

Celso Glglio
Eduardo Paes

Sérgio Miranda

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara (PTB)
1 vaga

PTB

POT

PFL

POT

PMOB

Bloco PSB • pedoB

Bloco PSB • PCdoB
Paulo Baltazar

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eurfpedes Miranda
1vaga

Wanderley Martins

Eduardo Campos

Eber Silva (POT)
Laura Cameiro
Reglnaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga



Bloco PL· PST • PMN • PSO • PSL

1 vaga Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB • PCdoB
Clementlno Coelho (PPS) Jandlra Feghali

Secretário: Valdlvino Tolentlno Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2f1 Vice-Presidente: Professor Lulzlnho (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustlano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
TItulares

PFL

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Luis Barbosa
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

3 vagas

Suplentes

Gilmar Machado
José Genoino
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Antônio Jorge (PTB)

Caio Rlela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
A1bertO-Goldman

Antonio Carlos Pannunzlo
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Gilberto Kassab

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDêNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2f1 Vlce·Presldente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3Q Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgllio
BonIfácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marc:hezan
Zulalê Cobra

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Jairo AzI
Joel de Hollanda
Nilmar Rulz
Paes Landim

TItulares

Herculano Anghlnetti
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

Suplentes

Bispo Wanderval

6 vagas

José Mendonça Bezerra
lavoisier Mala

Luciano Pizzatto
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Calado
Sérgio Barcellos

PSDB
Alberto Goldman

Fernando Gabeira (PV)
Marisa Serrano

Zenaldo Coutinho
2 vagas

PT
Regls Cavalcante (PPS)

3 vagas

PPB
José Janene

RobéTio Araújo (PL)
1 vaga

PTB
lris Simões

1vaga

por

PMOB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Vic Pires Franco

Bispo Rodrigues

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFl)
Vlttorlo Medloli

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo
blavo Calheiros
Pinheiro landim
1 vaga



Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169·B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Danllo de Castro (PSDB)
19 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzolni (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Urslclno Queiroz Vilmar Rocha
Wilson Braga 1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Montl João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchl
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnln
Or. Roslnha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Nllton Baiano Yvonllton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOB)
Max Mauro Walfrldo Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL - PST • PMN • PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALrNEA

"E" DO INCISO 11 DO § Si DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERALII

Proposição: REC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1; Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2g Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3g Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pauderney Avellno

PFL
Corauel Sobrinho

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto

Pedro Blttencourt
Roberto Brant
Rubem Medina

Coriolano Sales
Edlnho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Antonio Cambraia
Antonio Candlr
Danllo de Castro
Manoel Salvlano
Narcio Rodrigues
Veda Cruslus

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Welllngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Eduardo Paes
Rodrlgo Mala

Almerlnda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gerváslo Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto

PMDB

PSDS

PT

PPB

PTB

PFL

PMDB

Manoel Castro
Paes Landim

Robson Tuma

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

Jovalr Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xlco Graziano

1 vaga

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghlnettl

Márcio Reinaldo Moreira

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros

Nice Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

Jorge Wilson
Olavo Calheiros



Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

André Benassi
Helenlldo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Pinheiro Landim
3 vagas

PSDB
Alexandre Santos

Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho

3 vagas

Niclas Ribeiro

Dr. Roslnha
Marcos Afonso

A/mlrSá
Oliveira Filho

PT'

PPB

Zenaldo Coutinho

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Marcelo Déda
3 vagas

PT
4 vagas

Reníldo Leal

PTB

Josué Bengtson

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL

'BIspo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (pSn
TItulares Suplentes

PFL

POT

Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo. .
. Bloco PSB - pedoB

Vanassa Grazzlotin Evandr9 Milhomen
Secretário: Mário Dráuslo Co_utInho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
I~REGULARDE RECURSOS DO FU~DO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

.I

Presidente: José Thomaz Nonê (PFL)
12 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Múclo Sá WMDB)

Titulares Suplentes

Bloco PMOB - PST • PTN

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

Armando Abfllo
Pinheiro Landim

1 vaga

Antonio Cambraia
Carlos Batata

Sérgio Reis
José Carlos Elias

PFL

Bloco PSOB - PTB

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonô

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo C~lhelros

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

Eurico Miranda
2 vagas

DjalmaPaes

Max Mauro
Nilton Capixaba

IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos

Coriolano Sales (PMDB)

PTB

PDT

PPB

Bloco PSB· pedoB

Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Raimundo Santos

Enio Baccl

AryKara
Augusto Farias
Gerson Peres

José Antonio

Nelson Marquezelli
1 vaga

Alcaste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

PMOB
Jurandil Juarez

Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
José Pimentel

PT
Fernando Ferro
Welllngton Dias

Antonio Feijão (PST)
B.Sá

PSOB

Badu Plcanço
Sebastião Madeira

Pedro Corrêa
Antonio JoaquIm Araújo

PPB

Cleonâncio Fonseca
1 vaga



PDT Bloco PL· PSL
Olfmpio Pires 1 vaga Robério Araújo Phllemon Rodrigues

Bloco PSB • pedoB PPS
Eduardo Campos Haroldo Lima Edlnho Araújo Regls Cavalcante

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDêNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

Ralnel Barbosa
3 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Maluly Netto
Moreira Ferreira

NllmarRulz
Paulo Marinho

Roland Lavlgne

PFL

PSOB

PMOB
Ana Catarina
Anrbal Gomes
João Magalhães
José Indlo
Norberto Teixeira
1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê·Cobra

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Biltencourt
Sérgio Barcellos
VllmarRocha
ZezéPerrela
ZilaBezerra

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151~B

Eujáclo Simões Telefone: 318-7066/318-7055

.COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N51 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1D Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2D Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3D Vlce·Presldente: João Plzzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perre/la (PFL)
Titulares Suplentes

Celclta Pinheiro
Laura Camlro

1 vaga

Júlio Delgado
Marcelo Barbierl

1 vaga

Eduardo Barbosa
RávloAms

Marlsa Serrano
Veda Cruslus

PV

Bloco· PL, PSL

Bloco PSOB • PTB

João Caldas

PFL ,

A1merlnda de Carvalho
KátiaAbreu
Nlce Lobão

Bloco PMOB • PST • PTN

Ana Catarina
Elclone Barbalho
Geovan Freitas

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Fátima Pelaes
Lídla Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (pSDa)
1D Vice-Presidente: A1merlnda de Carvalho (PFL)
2D Vice-Presidente: Iara Benardl (PT)
3D Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PT

Angela Guadagnln
Iara Bernardi

Geraldo Simões
Arlindo Chlnaglia Welllngton Dias

Dr. Roslnha 2 vagas

PT
4 vagas

PPB PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo

A1cione Athayde Antonio Joaquim Araújo João Pizzolatti Hugo Biehl
Dr. Benedito Dias 1 vaga 1 vaga Romel Anlzlo

piB
por . Celso Gigllo Renildo Leal

Max Mauro 1 vaga
Minam Reid Dr. Hélio

POT

Jandlra Feghall

Bloco PSB • 'pedoB

Teima de Souza (PT)

Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga



1 vaga

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL

PV
Remi Trinta

Simão Sessim
Telmo Kirst

Bloco PMDB, PST, PTN

POT

Femando Zuppo Eber Silva

Bloco PSB, PC do B

Haroldo Lima 1 vaga

Bloco PL, PSL

1 vaga Marcos Cintra

PPS

Rubens Furlan Agnaldo Muniz _....:. _

PV
Dr. Evllásio (PSB) 1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N5! 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2!! Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB, PTS

Antonio Carlos Pannunzio
Oanilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narclo Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Alex Canzlani
Augusto Franco
Caio Riela
Celso Giglio
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE.EMENDA À

CONSTITUiÇÃO
N5! 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30

PARA ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO
COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO PARA

DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE-PREFEITO"

Proposição: PEC 98/99 Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alex Canzlanl (PSOB)
2g Vice·Presidente:
32 Vice·Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares Suplentes

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
José Machado
Márcio Matos
1 vaca

Antonio Joaquim araújo

PFL

PT

PPB

Alberto Mourão
Cezar Schirmer

Gessivaldo Isaias
3 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
Nllmar Ruiz

Pedro Pedrossian
ZUa Bezerra

4 vagas

3 vagas

Antônio Carlos Konder ReiS
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelll

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Iara Bernardi
Marcelo Oéda
Marcos Rolim

PFL

PMDB

PSOB

PT

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paeslandim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

6 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental



1 vaga

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PPB

PTB

POT

Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Rlela
Fernando Gonçalves

Paulo Octávio
Rubem Medina
Vlc Pires Franco

Adão Pretto
Jorge Blttar
Professor Lulzlnho
Walter Pinheiro

PT

Paulo Marinho
Pedro Bittencourt

Zezé Perrella

4 vagas

Bloco PSB· PCdoB

José Antonio Aldo Rebelo

José Roberto Batochlo Coriolano Sales (PMOB) Cunha Bueno
Ellseu Moura
Wlgberto Tartuce

PPB

POT

Celso Russomanno
Yvonllton Gonçalves

1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL Or. Hélio

PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel

Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N1l1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Or. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghinl (PSOB)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB, PTB
Alex Canzlani lris Simões
Julio Semeghinl Luiz Ribeiro
Luiz Piauhylino Marcia Fortes
Narclo Rodrigues Maria Abadia
Ricardo Ferraço Nelson Marquezelll
Rodrigo Mala Paulo Kobayashl
Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz
Walfrido Mares Gula Zenaldo Coutinho

Bloco PMOB, PST, PTN
Hermes Parcianello 7 vagas
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbleri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

Secretárla: Heloisa Pedrosa Olniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior. Sala 165·B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMOB)
12 Vlce·Presldente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PL. PSL

Bloco PSB, PC do B

Custódio Mattos

Cezar Schlrmer
Germano Rlgotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Casar Bandeira
ExpeQito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Marcos Rollm (PT)

PV

Pastor Valdeci Paiva

Pedro Eugênio

1 vaga

PPS

PSDB

PMOB

Or. Eviláslo

Emerson Kapaz

Femando Gabelra

Marcos Clntra

Oarcfslo Perondl
Edison Andrlno
Elclone Barbalho
Luiz Blttencourt
RitaCamara
Zalre Rezende

Adolfo Marinho

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

João Caldas

Francisco Rodrlgues
José Carfos Vieira

Moronl Torgan
Nilmar Rulz

PFL

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrlelli
Luciano Pizzatto

Lincoln Portela



Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashl

João Paulo
José Genorno
Marcelo Déda
Milton Temer

Feu Rosa Wellington Dias
João Almeida PPB
Mareio Fortes Ary Kara João Tota

Ricardo Ferraço 1 vaga 1 vaga
Saulo Pedrosa

PT PTB
Eduardo Jorge

Dulllo Pisaneschl 1 vaga3 vagas ,
PDT

Dr. Hélio Femando Zuppo

PV

Bloco PL • PST • PMN • PSD· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Osvaldo Blolchi
6 vagas

Celclta Pinheiro
Expedito Júnior

KátiaAbreu
Lav~lsier Maia
Lus Barbosa

i1marRuiz
Rola d Lavlgne

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

RávioArns
Saulo Pedrosa

4 vagas

Bloco PSDB, PTB

Almerinda de Carvalho
Laura Cameiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moronl Torgan
Nice Lobão
Urslclno Queiroz

PFL

Coriolano Sales
Darcrslo Perondl
Euler Morais
João Matos
SlIas Brasileiro
Teté Bezerra
Themrstocles Sampaio

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB, PST, P1'N

Bloco PSB· pedoB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSD· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calhelro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI NIl 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1g Vice-Presidente:
2g Vice-Presidente: Arlindo Chlnaglla (PT)
3g Vice-Presidente:

TItulares Suplentes

1 vaga

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

1 vaga

Pedro Valadares

Femando Gonçalves
Magno Malta

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

PFL

PPB

PDT

PMDB

Bloco PSB - pedoB

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatlel Carvalho

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Plsaneschi
Eduardo Seabra

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

1 vaga

Haroldo Lima

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo \I
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N!! 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
19 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2g Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3g Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson

PSDB

PT

Zulaiê Cobra
2 vagas

2 vagas

PT

Arlindo Chlnaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

Carllto Merss
Geraldo Magela

Paulo Paim
Wellington Dias



PPB Nair Xavier Lobo

Celso Russomanno Pedro Chaves
Antonio Joaquim Araújo Salatlel CarvalhoJosé Linhares 2 vagas Themístocles Sampaio1 vaga

Zé Gomes da Rocha

POT

Fernando Coruja Or. Hélio Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab

Bloco PSB, PC do B João Ribeiro
Lael Varella

Ojalma Paes 1 vaga Moronl Torgan
Ronaldo Calado

Bloco PL, PSL Sérgio Barcellos

L1ncoln Portela Robério Araújo

5 vagas

PFL

Ciro Nogueira
José Carlos Coutinho

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Pedro Blttencourt
Pedro Pedrossian
Urslclno Queiroz

PT

Rubens Bueno

PPS

PHS

1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelll
João Paulo
Paulo Rocha

Arlindo Chinaglia
Or. Rosínha

Valdeci Oliveira
1 vaga

t vaga

Rubens Furlan

Mlriam Reid

Alcione Athayde
Cleonãmclo Fonseca

1vaga
PDT

PPB

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvon/lton Gonçalves

PPS

Bloco PSB, PC do B

Pedro Valadares 1 vaga

Bloco PL, PSL

Pastor Valdeci Paiva Marcos de Jesus (PSDB) ,

Secretária: Angélica Maria Landim Ralho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 R Vice-Presidente:
2!! Vice-Presidente: Waldomiro Roravante (PT)
3R Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMOB)
Titulares Suplentes

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Fernando Coruja

Emerson Kapaz

1 vaga

Alexandre Santos
Or. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Suplentes

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando

Bloco PMOB, PST, PTN

Bloco PSOB, PTB

Proposição: PL 2.186/96

Roberto Argentina

Secretário (a): Clly Montenes~o

Local: Anexo li. Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
N!l2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOS EDUARDO JORGE, FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
. . ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Gabeira
Presidente: Flávio Derzi (PMOB)
1R Vice-Presidente: Lídia Quinan (PSDB)
2R Vice-Presidente: João Paulo (PT)
SR Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Airton Roveda
JOValr Arantes
Juquinha
Lidla Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry

Râvio Derzi
Marçal Rlho

Luiz Bittencourt
Udson Bandeira Gerson Gabrielli

PFL

Adauto Pereira'



Lavoisier Maia
Mossa Demas
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Menegualll
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abl-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duillo Plsaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

POT

Costa Ferreira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mandes Ribeiro Rlho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
---Veda Crusius

2 vagas

José Machado
3 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

Aldlr Cabral (PSDB)
Garvásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Mala
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbiari
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Coronel Garcia
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra
1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrlno

Edmar Moreira
Pedro Corrêa

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Francisco Coelho
Francisco Rodrigues

IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mandes Ribeiro Rlho

Synval Guazalli
3 vagas

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Carlos Santana
Fernando Marroni

Wellington Dias
1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Bloco PSB • pedoB

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Luiz Antonio Fleury

Eurlpedes Miranda
PDT

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Bloco PL· PST· PMN - PSO • PSL

Paulo José Gouvêa
PPS

De Velasco
Bloco PSB· pedoB

Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7l! DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
151 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSQB)
251 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
351 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco PL • PST • PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § sg DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DAAbelardo Lupion

PFL

Adauto Ferreira

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante



REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEtTOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Cartos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1º Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahlm Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N!! 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Olimpio Pires

Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL
Eujácio Simões

Bloco PSB· PCdoB

Affonso Camargo
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Nllmar Ruiz
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo lsaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Welilngton Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

1 vaga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Lourenço

José Mendonça Bezerra
Paudemey Avellno
Pedro Pedrosslan

Hermes Parcianelio
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Cabo Júlio

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Iidefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Alberto Goldman
Chico da Princesa
MáriO Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alcione Athayde
AlmlfSá
Ary Kara

Duilio Plsaneschl

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Luis Barbosa

1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schlrmer

Darcisio Perondi
Lamartlne Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

AJex Canzlanl
Aloizlo Santos

Feu Rosa
Mareio Fortes

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

Albérico Cordeiro

1 vaga

1 vaga

PPS
Jandira Feghali

PV
1 vaga

Márcio Bittar Regis Cavalcante Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)

SecretáriO: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431



COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAo N!l136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇAo PARA,
MANUTENÇAo DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIAo E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
___ residente: Carlos Mosconi (PSDB)--

1D Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2D Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3D Vice·Presldente: Herculano Anghlnettl (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

João Caldas

Bloco PSB • PCdoB

Fernando Coruja

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL

Dr. Evilásio

Alexandre Santos
Oro Heleno

Jutahy Júnior
Marcus Vicente

Niclas Ribeiro
r vaga

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

.
Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves

Henrique Fontana
José Genorno

2 vagas

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

1vaga

Marçal Rlho
Osvaldo Blolchi

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

, Bloco PSB • pedoB
Alexandra Cardoso

Fernando Marroni
Geraldo Magera
Marcelo Déda
1 vaga

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Celso Glglio
Walfrldo Mares Guia

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Eurípedes Miranda Fernando Coruja
Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL

1 vaga Paulo José Gouvêa

Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz NonO
Luciano Castro
Medeiros
NUmar Ruiz

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇAo, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSA0, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1D Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL) ,
2Q Vice-Presidente: Fernando Marronl (PT)
3Q Vice·Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Armando AbrJio
Confúclo Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Lulzinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelll

André Benassl
a.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho '

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Fernando Gonçalves
José Garlos Elias

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Yeda.Crusius

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marçelo Déda

Herculano Anghinetti
Nejson Meurer
Pedro Corrêa

Armando Monteiro
Darcrslo Perondl
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânlo Pereira
Osma( SerragUo

José Carlos Aleluia
Leut, Lomanto
LuIs Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Jandira Feghali

Pedro Eugênio
PPS

José Antonio

Edinho Araújo

PPS

1 vaga 1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-6
Telefone: 318-7061 Fax: 318·2140

Secretário: Erles Janner Costa Garini
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
19 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2!! Vice-Presidente: Welllngton Rocha (pn
311 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)

Titulares Suplentes
PFL

A1dir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Geraldo
José Thomaz Nonô Corauci Sobrinho
Laura Camelro Gervásio Silva
Marcondes Gadelha Mário Assad Júnior
Moronl Torgan Reginaldo Germano
Robson Tuma Wemer Wanderer

PMDB
Alberto Mourão Jorge Pinheiro
JoãoColaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Phllemon Rodrigues (PL)
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Pinheiro landim
1 vaga

PSDB
Coronel Garcia Mário Negromonte
Rafael Guerra Paulo Kobayashi
Roberto Rocha Sérgio Barros
Silvio Torres 3 vagas
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT
Antonio Palocci José Pimentel
Marcos Afonso 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias

PPB
AryKara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-Ackel Oliveira Filho

PTB
Luiz Antonio Fleury Femando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PDT
1 vaga Wanderley Martins

Bloco PSB • PCdeB
Or. Evilásio Jandlra Feghali

Bloco PL - PST • PMN • PSD· PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1!! DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1g Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
29 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3g Vice-Presidente: Dino Femandes (P5DB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL
Aroldo Cedraz Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues Deusdeth Pantoja
Laura Cameiro Francisco Garcia
Rubem Medina Gilberto Kassab
Sérgio Barcellos Neuton Lima
Werner Wanderer Paulo Marinho
1 vaga Ronaldo Caiado

PMDB
Alceste Almeida 6 vagas
Carlos Dunga
Edison Andrlno
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

PSDB
Coronel Garcia Antonio Carlos Pannunzio
Pino Femandes Bonifácio de Andrada
Dr. Heleno Saulo Pedrosa
Helenlldo Ribeiro 3 vagas
Rommel Feij6
Sérgio Reis

PT
Adão Pretto 4 vagas
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB
Almir Sá João Tota
Iberê Ferreira 2 vagas
Yvonilton Gonçalves

PTB
1 vaga Nelson M~rquezelll

PDT

1 vaga Serafim Venzon
Bloco PSB • PCdoB

Paulo Baltazar 1 vaga

Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL

Eujácio Simões Cabo Júlio



1 vaga
PPS

Airton Cascavel
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida Sérgio Miranda

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL APROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS
Proposição: PEC 407-G/96 Autor: Luciano Castro

e Outros
Presidente: André Benassi (PSOB)
11! Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
21! Vice-Presidente: Professor Lulzlnho (PT)
31! Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Montl (PMDB)
Titulares

Bloco PSD~, PTe

Bloco PMDB, PST, PTN

Suplentes

1 vaga

Rubens Furlan

Jorge Wilson
Júlio Delgado

MúcioSá
Waldir Schmidt

2 vagas

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerlnda de Carvalho
Átila LIns

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

1 vaga

PPS

PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL

Régia Cavalcante

Eujáclo Simões

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Cruslus

PHS
Antonio Carlos Pannunzlo Alberto Goldman (PSOB)

Secretário: Estavam dos Santos Silva
Local: Anexo 1\ - Sala 165 - B
Telefone: 318·7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL APROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUiÇÃO N2 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 D~
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRA~
PROVID~NCIAS"(REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472·0/97 Autor: Senado Feder~1

e Outros

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Franclstônlo Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serragllo
Ricardo Izar

PFL

Presidente: Rlc)lrdo Izar (PMDB)
1" Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2" Vice·Presidente: João Paulo (PT)
31! Vice-Presidente: Nelson Maurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)
Titulares

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Calado
Vlc Pires Franco

Suplentes

Antonio Palocci
Avenzoar Arruda

Iara Bernardi
1 vaga

João Plzzolattl
Luis Carlos Helnze

1 vaga

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Alorzlo Santos
Dadu Picanço

080110 de Castro
Eduardo Paes

José Carlos Elias
Luiz Antonio Aeury

Pedro Canedo
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos

ZUa Bezerra

PT

POT

PPB

PFL

André Benassl
Celso Giglio
Duillo Pisaneschl
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashl
Sérgio Guerra

Carllto Merss
Fernando Marronl
João Coser
Professor Luizlnho

Cleonâncio Fonseca
Fatter Júnior
Nelson Meurer

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandll Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchl
Ricardo Izar

João Ribeiro
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant

José Roberto Batochlo Fernando Coruja Babá
PT

José Genolno



João Paulo Marcelo Déda Pedro Celso
José Machado Professor luizinho
José Pimentel Waldir Pires

PPB
Enlvaldo RibeiroGerson Peres Alcione Athayde

Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo Herculano Anghlnettl
Romel Anlzio Wagner Salustiano " Pedro Corrêa

PTB
Eduardo PaesEduardo Seabra Josué Bengtson

Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia Magno Malta

PDT
Alceu CollaresEberSilva Fernando Coruja

Waldomiro Fioravante

PPB

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

PTB
Caio Riela

SlIasCâmara

POT
Eurfpedes Miranda

Bloco PSB - PCdoB

José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST • PMN - PSO • PSL

Bloco PSB - PCdoB

Djalma Paes Jandlra Feghali

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
João Caldas De Velasco

1 vaga Cabo Júlio Pedro Eugênio (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Mario Drauslo Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2º VIce-Presidente: Paulo Paim (PT)
3º Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes "

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Secretário: Clly Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição: Autor: Miro Teixeira

Presidente: Reglnaldo Germano (PFL)
12 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB, PTe

Fernando Gabeira

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

PV

PFL

PMOB

PSOB

PT

Marcos Rolim (PT)

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Femandes

Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo

2 vagas

Fátima Pelaas
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Marcia Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco PMDB, PST, PTN
Coriolano
Osvaldo Biochi

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT
Marcos Rolim

PPB
Luis Carlos Heinze

POT
Miro Teixeira

Bloco PSB, PC do B
De Velasco

Luiz Piauhyhno
Marisa Serrano

Pedro Henry

Jorge Pinheiro
Luiz Blttencourt

Laura Camero
Sérgio Barcellos

Nllmário Miranda

1 vaga

1 vaga

Cabo Júlio



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

.pREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assi~atura OCO ou DSF cio p.orte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =010001
gestlo =02802

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 12.7,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deveria ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem d~ Paganlento pelo Banco do Brasil,
Agencia 3601-1, conta na 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 124--5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002·1 - Assinaturas de Diários
020OÔ202902oo3-X -- Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienaçlo de Bens (Ieilio)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoraçlo e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN°· BRASíLIA - DF - CEP 10165-900

CGC 00.530.219/0005-49

Obs.: Nlo será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econômica-Financeii'alConlrole de Assinaturas, com Jos~ Leite. Ivanir Duarte MourAo ou Solange Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBUCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS-..=..;; 1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

ISBN: 85-7365~57-5

R$ 2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-~ (v.2)

R$1 8,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRiO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

85-7365-074-5

R$ 5,00

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: pubhcacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

IEDIÇÃO DE HOJE: 680 PÁGINAS I


