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-----------SUMÁRIO

1 - ATA DA 30a SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 3a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 a LEGISLATURA,
EM 27 DE MARÇO DE 2001

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

sessão anterior
111- Leitura do expediente

MENSAGEM

N° 261/01 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da
Portaria n° 734/00, que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de
Santa Maria/RN - ACCCSM, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Norte.. .... ..... ..... 07638

OFíCIOS

N° 179/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Júnior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando a Deputada Maria Abadia para o
cargo de Vice-Uder do referido Bloco................. 07638

N° 181/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Júnior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando a Deputada Rose de Freitas para o
cargo de Vice-Líder do referido Bloco. 07638

W 369/01 - Do Senhor Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Pedro
Fernandes para Integrar a Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao PL n°
2.763/00.. 07639

N° 403/01 - Do Senhor Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando os Deputados que
integrarão os cargos de Vice-Líderes do referido
Bloco. 07639

N° 164/01 - Do Senhor Deputado Eduardo
Campos, Líder do PSB, indicando os Deputados
que ocuparão os cargos de Vice-Líderes do
referido Partido. 07639

N° 18/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando a renúncia
da Deputada Maria Abadia ao cargo de Terceiro
Vice-Presidente da referida comissão. 07640

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n° 1.177-0, de 1991 
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei n° 1.177-C, de 1991, que "Dispõe sobre o
exercícIo profissional do Técnico de Segurança
Patrimonial e dá outras providências". 07640

Projeto de Lei n° 4.115, de 2001 (Do Sr.
Mauro Benevides) - Torna obrigatória a
realização de prévias partidárias para a indicação
de candidatos à Presidência da República na
eleição de 2002.......... 07645

Projeto de Leí n° 4.358, de 2001 (Do Sr.
Feu Rosa) - Dispõe sobre o transporte rodoviário
de cargas e dá outras providências. 07645

Projeto de Lei na 4.359, de 2001 (Do Sr.
Feu Rosa) - Estabelece critério para a
demarcação da divisa entre os estados e
municípios costeiros para efeito de participação
nos resultados ou compensação financeira pela
exploração dos recursos naturais no mar territo
rial, plataforma continental ou zona econômica
exclusiva. . 07648

Projeto de Lei na 4.360, de 2001 (Do Sr.
Feu Rosa) - Estabelece critério para a divisão
entre estados e municípios limítrofes, da
participação nos resultados ou compensação
financeira pela exploração dos recursos naturais
no mar territorial, plataforma continental ou zona
econômica exqlusiva , 07649

Projeto de Lei na 4.361, de 2001 (Do Sr. Feu
Rosa) - Estabelece o cumprimento de, no mínimo,
90% da carga horária total prevista como condi
ção para que se autorize o emprego de alunos
dos cursos de formação de policiais civis e milita-
res em atividades de policiamento real. ......... ......... 07650
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07682

07683

07684

ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PSDB - AP) 
Contrariedade à pretendida extinção da
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia SUDAM. Apresentação de
requerimento de informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre as providências
aqotadas acerca de denúncias de irregularidades
no âmbito da Supenntendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE .

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM) - Comparecimento do Ministro Francisco
Dornelles, do Trabalho e Emprego, à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público para
debate do pagamento da correção de saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Críticas à proposta governamental de
recomposição do FGTS. Audiência concedida pelo
Ministro Fernando Bezerra, da Integração
Nacional, aos membros da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada à investigação da ocupação
irregular de terras públicas na Amazônia .

4.147, de 2001, do Poder Executivo, sobre insti
tUição de diretrizes nacionais para o saneamento
básico. 07682

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Elogio à Secretaria de Direito Econômico,
vinculada ao Ministério da Justiça, pela edição
de portaria sobre punição de responsáveis por
práticas abusivas contra o consumidor. .

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Repúdio às
agressões praticadas por órgãos governamentais
contra trabalhadores rurais sem terra no
Município de Uruama e ao despejo de famílias
acampadas na Fazenda Águas de Prata, no
Município de Tumiritinga, Estado de Minas
Gerais. Omissão do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA sobre o
assunto. Defesa de abertura de Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito para apuração de
denúnCIas de corrupção nos Poderes Executivo e
Legislativo...... 07685

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Repasse às
Prefeituras MunicipaiS, pelo Governo Federal, de
recursos orçamentános destinados ao Programa
de Educação de Jovens e Adultos e ao
Bolsa-Escola. 07686

WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS) -
Defesa de elevação do salário-mínimo para o valor
equivalente a 100 dólares norte-americanos. 07686

AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS) 
Defesa de realização, pela sociedade CIVil, de
amplo debate do Projeto de Lei n° 4.147, de
2001, sobre as diretrizes nacionais para o
saneamento básico. Resultado negativo da

07651

07652

07653

07654

07658

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução n° 140, de 2001
(Do Sr. Pedro Valadares) - Altera os arts. 14 e
19 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, estabelecendo a efetiva
substituição dos Secretários da Mesa Diretora
pelos Suplentes .

IV - Homenagem

Transcurso do 70° aniversário de tundaçãÇl
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB .

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convite
ao Senador Bernardo Cabral; ao ex-Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil, Deputado
José Roberto Batochio; ao Presidente do
Conselho Federal da OAB, Rubens Approbato;
ao Presidente do Superior Tnbunal Militar,
Ministro Aldo Fagundes; e ao ex-Presidente da
OAB, Eduardo Seabra Fagundes, parh
composição da Mesa dos trabalhos. Transcurso
do 70° aniversário de fundação da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB .

LUIZ PIAUHYLlNO - Transcurso do 70°
aniversario de fundação da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB ..

PRESIDENTE (Efraim Morais)
Informação ao Plenário sobre tramitação, no
Senado Federal, de proposta de emencla
constitucional de interesse dos causídicos .

ZENALDO COUTINHO, EUNíCIO
OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO GREENHALGH,
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, REGIS CAVALCANTE, ALDO
ARANTES, L1NCOLN PORTELA, PAES
LANDIM - Transcurso do 70° aniversário de
fundação da Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB....................................................................... 07659

PRESIDENTE (LUIZ Piauhylino)
Reconhecimento, pelo Parlamento brasileiro, da
importância do papel desenvolvido pela Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB. Agradecimento
aos parlamentares e convidados presentes.... ...... 07672

V - Encerramento
2 - ATA DA 31 8 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 27 DE
MARÇO DE 2001

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

sessão anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Conveniência de rejeição do Projeto de Lei n°
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privatização dos serviços de saneameh~0, .',' destinada'à·.apllração de denúncias de corrupção
básico no exterior :..07687 nos Poderes Executivo e Legislativo. 07695

LEO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE) 
Expectativa de sucesso do Programa
Bolsa-Escola, lançado pelo Ministério da
Educação. 07688

PAULO PAIM (PT - RS) - Apresentação de
indicações ao Poder Executivo para criação de
restaurantes populares e de casas-lares em
regiões carentes. 07689

MARÇAL FILHO (PMDB - MS)
Transcurso do 100 aniversário de criação do
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL. .......... .... 07689

DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) 
Congratulações ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso e ao Ministro José Serra, da
Saúde, pelo lançamento de programas de
assistência a diabéticos e portadores da
Síndrome da Imunodeficiência AdqUirida - AIDS.
Potencialidades do setor turístico brasileiro.
Importância da união entre o Governo Federal, a
imprensa e a sociedade em torno do
desenvolvimento do turismo nacional. 07689

JOSÉ UNHARES (PPB - CE) - Efeitos
da estiagem sobre municípios cearenses. Pre
cariedade da malha rodoviária federal. Críticas
ao Programa Comunidade Solidária. Necessi
dade de realização das reformas tributária e
política. Ocorrência de epidemia de dengue no
Município de Sobral, Estado do Ceará. Imple
mentação do ensino profissionalizante no
País. 07690

FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL 
RR) - Conveniência de apoio do Presidente da
República à abertura de Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada à
investigação de denúncias de corrupção no
Governo Federal. 07691

XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP) 
Destinação de recursos federais ao Banco da
Terra. 07692

FERNANDO ZUPPO (Sem Partido - SP) 
Urgente reformulação do modelo tributário
vigente no País. . 07693

FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO) 
Reiteração de denúncias de irregularidades,
desmandos e abusos praticados pelo
Governador Siqueira Campos, do Estado de
Tocantins............................... 07694

DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB) 
Necessidade de delimitação da abrangência da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS) - Protesto
da Associação de Mineiros Aposentados e
Pensionistas da Região Carbonífera do Estado
do Rio Grande do Sul contra a redução de
benefícios. 07696

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) -
Balanço dos três anos de inclusão dos
mUnicípios do norte do Espírito Santo na área de
abrangência da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE............ 07696

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) 
Regozijo com a nomeação de D. Geraldo
Majelia Agnelo para Cardeal do Estado da
Bahia. 07696

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)-
Indicativo de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal pelos prefeitos
municipais do Estado do Rio Grande do Sul. ........ 07698

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Importância
do Programa Bolsa-Escola para redução dos
índices de repetência e evasão escolar nos
estabelecimentos públicos de ensino. . 07698

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Anúncio
de lançamento de campanha de reajuste salarial
dos servidores públicos. Descaso do Governo
Federal com a categoria e com o serviço público
no País. 07699

IÉDIO ROSA (Bloco/PSB - RJ) 
Influência de pais e professores na formação
ética e moral de crianças. Defesa da abertura
de Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigação de denúncias de corrupção no
Governo Federal. 07700

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC) 
Defesa de abertura de Comissão Parlamentar de
Inquénto para investigação de denúncias de
corrupção no Governo FederaL...... 07700

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) 
Apoio à iniciativa do Governo Federal de
transformação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM em
agência de desenvolvimento. 07701

GILMAR MACHADO (PT - MG) 
Solicitação ao Ministério dos Transportes de
providências para duplicação da BR-050 e
recúperação "das demais rodovias federais no
Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais. .......... 07702

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) 
Defesa de abertura de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito para apuração de
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denúncias de corrupção nos Poderes Conveniência de reexame da legislação
Executivo e Legislativo. 07702 pertinente à maténa. 07710

MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL 
PB. Pela ordem) - Repúdio aos atos de violêllcla
ocorridos por ocasião da abertura de audiê'lcia
pública, promovida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis

IBAMA, para debate do Projeto de
Transposição de Águas do Rio São Francis~o,

em Aracaju, Estado de Sergipe. Suspensão da
audiência em face do ocorrido.. 07703

WALTER PINHEIRO (PT - BA)
Arbitrariedades praticadas pelo Prefeito Luiz
Alberto Silva Muniz, do MUnicípiO de Utinga,
Estado da Bahia. Prática de crime eleitoral e
descumprimento da legislação trabalhista pelo
proprietáno da fábrica de doces Sustança,
instalada no MUnicípio. 07703

FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB 
RJ) - Conveniência de ampla Investigação
acerca do afundamento da Plataforma P-36, da
empresa Petróleo Brasileiro SA - PETROBRAS,
na Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro.
ConseqÍJências de acidentes ocorridos na
estatal. . .. . 07704

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA) 
Endividamento públiCO do Estado da Bahia. ......... 07705

FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES) - Indicação
da Pastoral da Cnança para o Prêmio Nobel da
Paz. 07705

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Reação
popular contra a venda da Companhia
Paranaense de Energia Elétrica - COPEL.
Esforços envidados pelo Partido Popular
Socialista para Impedimento da privatização do
setor elétrico brasileiro. 07706

MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PR) 
Oportunismo político-eleitoral da iniciativa da
Oposição de abertura de Comissão Parlamentar
de Inquérito para Investigação de denúncias de
corrupção no Governo Federa!........ ........ ....... ....... 07708

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) -
Outorga ao historiador Paulo Bertran, pela
Câmara Legislativa do Distnto Federal, do Título
de Cidadão Honorário de Brasília. Inauguração,
pelo historiador, do Memorial do Cerrado,
construído em imóvel de sua propriedade, no
Lago Norte, em Brasília. Inconstitucionalidade da
cobrança de contribuição previdenciária de
aposentados e pensiOnistas. ........ .... .. ...... ..... 07709

RITA CAMATA (PMDB - ES) - Suspensão,
pelo Ministério da Educação, do repasse de
recursos da merenda escolar aos municípios em
atraso na prestação de contas do benefício.

ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL - CE) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Prefeito Municipal de Tamboril, José Alves
Timbó, Estado do Ceará. Comemoração, pela
Universidade de Fortaleza - UNIFOR, do Jubileu
de Prata do Curso de Direito. Homenagem ao
Prof. Odilon Gonzaga Braveza, fundador do
Colégio Farias de Bnto, de Fortaleza, ao ensejo
do transcurso do 900 aniversário natalício............. 07711

JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP)
Transcurso do 1120 aniversário de emancipação
político-administrativa de Mainporã, Estado de
São Paulo - 27 de março. Excelência da
administração do Prefeito Antonio Jair Oliveira
Nascimento, do Município...................... 07713

RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ) 
Lançamento, pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, de selo em
homenagem à Editora Vozes.......... 07714

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO) 
Contrariedade à proposta de correção de saldo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, apresentada pelo Governo Federal. 07715

V - Grande Expediente
PAULO ROCHA (PT PA)

Desvalorização do serviço público federal pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso. Críticas
à proposta de pagamento da correção de
saldo do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, apresentada pelo Governo
Federal. Defesa de abertura de Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito para apuração
de denúncias de corrupção nos Poderes
Executivo e Legislativo. Contrariedade à
cobrança de contribUição previdenciária de
aposentaqos e pensionistas. Apoio à
mobilização dos funcionários públicos por
reajuste salarial..... 07716

ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela
ordem.) - Contrariedade à abertura de
Comissão Parlamentar de Inquérito para
apuração de denúncias de corrupção no
Governo Federal. 07720

LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ. Pela
ordem) - Assinatura de convênio entre a empre-
sa Eletrobrás Termonuclear SA
ELETRONUCLEAR e o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNER para recupe
ração da BR-1 01, trecho Angra dos Reis - Parati,
no Estado do Rio de Janeiro. 07721

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem)
- Apresentação à Mesa Diretora de requerimento



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feIra 28 07633

07745

07744

07740

07741

07747

07748

07744

07747

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela
ordem.) - Apresentação de projeto de lei sobre
manutenção do trabalhador demitido sem justa
causa nos planos de convênio médico por
período, com base no contrato de trabalho, de
três meses a um ano .

ANA MARIA CORSO (PT - RS. Pela or
dem.) - Outorga do Prêmio Direitos Humanos
Internacional à Pastoral da Criança, pelo desen
volvimento de programa de combate à desnutri
ção infantil no País. Artigo "1 real por mês, o pre
ço da vida de uma criança", publicado na revista
Veja. Apoio do Conselho Nacional da Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB à pro
posta de criação da Comissão dos Direitos da
Criança e do Adolescente no âmbito da Câmara
dos Deputados ..

IVAN VALENTE (PT - SP. Peja ordem.) 
Defesa de abertura de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação de denúncias de
corrupção no Governo Federal. .

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Defesa da revogação do
Decreto n° 3.721, de 2001, sobre alteração das
normas de funcionamento da previdência
complementar .

GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Pela
ordem.) - Estudo realizado pela Organização
das Nações Unidas - ONU sobre as condições
de vida em metrópoles brasileiras .

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Realização de movimento popular contra o
crime organizado, por justiça e paz e em favor da
vida, em Teresina, Estado do Piauí. Defesa de
revogação do Decreto n° 3.721, sobre
previdência, e de apreciação do Projeto de Lei
Complementar n° 9, de 1999, pelo Senado
Federal .

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Divulgação, pela Organização das Nações
Unidas - ONU, de estudo sobre as condições de
vida em capitais brasileiras ..

DA. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Presença do Presidente da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, Henri Phillppe Reichstul,
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias para esclarecimento das
causas de acidente ocorrido com a Plataforma
P-36, na Bacia de Campos. Conclusões do
orador sobre as razões da tragédia. Votos de

07727

07721

07726

07721

07725

sobre acatamento, pela Casa, de sugestões, da Solicitaçã0, ~q autoridades governamentais de
Federação Brasileira dos Criadores de Pássarós adoção ae medidas a favor das comunidades
Silvestres. Encaminhamento aos Ministérios da carentes no Estado do Piauí. ..
Fazenda e da Justiça de requerimentos de
informações sobre o refinanciamento da dívida
mobiliária do Município de Campinas, Estado de
São Paulo, e sobre os recursos aplicados no
Fundo Nacional de Segurança Pública,
respectivamente. 07721

MARCOS AFONSO (PT - AC. Pela
ordem.) - Apresentação de requerimento de
informações ao Ministério das Comunicações
sobre descumprimento das metas de qualidade
dos serviços prestados por empresas de
telefonia. Encaminhamento de indicação ao
Poder Executivo para formação de professores
de línguas indígenas ..

MARISA SERRANO (Bloco/PSDB - MS) 
Análise das realizações do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Notabilidade do Governo Fe
deral no encontro de denominador comum entre
os vários partidos coligados. Implantação de políti
cas públicas e retomada da trajetória do cresci
mento. Conquistas sociais por meio do lançamen-
to de programas estratégicos .

CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS. Pela
ordem.) - Apoio à proposta de emenda à
Constituição sobre instituição do Orçamento
Participativo no País .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Eleição do Deputado Valdeci
Paiva para o cargo de Líder do Partido Social
Liberal. Repúdio à atuação da empresa Golden
Cross em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais. Importância de recuperação do Projeto
Jaíba, no Estado ..

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Comprovação, pelo Tribunal de Contas da
União, da veracidade de denúncias de
irregularidades no Programa de Apoio e
Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no
Nordeste e em convênios firmados pelo
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério da Fazenda sobre realização de
operações financeiras com recursos do crédito
rural. .

THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Pela ordem.) - Visita, ao gabinete do orador, do
Prefeito Municipal de Campo Maior, Raimundo
Nonato Bona Carboreto, e do Vice-Prefeito Mu
nicipal de São João do Arraial, Juscelino Augusto
Rocha, acompanhados de assessores, em busca
de solução para o quadro de pobreza e
desemprego reinante naqueles municípios.



07775

07777

07776

07779

07779

07777

07777

07783

Usou da palavra para proferir parecer ao
proJeto, em substituição à Comissão de Seguri
dade Social e Família, o Sr. Deputado CARLOS
MOSCONI ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado FERNANDO CORUJA. .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Indagação sobre a votação do substitutivo em
face de parecer contráriO da Comissão de
Seguridade Social e Família e parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá .

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs Deputados PAULO DELGADO,
ARNALDO FARIA DE SÁ, IVAN PAIXÃO .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado DR. ROSINHA .

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados MARCOS ROLlM,
FERNANDO CORUJA, HENRIQUE FONTANA,
DAMIÃO FELlCIANO, SALOMÃO GURGEL........

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Encerramento da discussão .

07750

07750

07751

07760

07760

07760

07761

07760
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condolências às famílias dos trabalhadores mor- do jornalista Carlos Chagas, publicado por
tos no acidente 07749 órgãos da imprensa. 07762

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (AécIo Neves)

Requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei n° 3.998, de 2001, do Poder
Executivo, que altera a Lei n° 8.212, de 24 de
jul!10 de 1991, e a Lei nO 8.870, de 15 abril de
1994, que equipara a agroindústria à empresa
rural, determinando que ela passe a contnbuir
com 2,5% do faturamento para a seguridade so
cial e 0,1% para o financiamento do benefício
previdenciário de aposentadoria especial. 07775

ARNALDO MADEIRA (Pela ordem.) 
Concordância da Liderança do Governo com a
retirada do requerimento. .. 07775

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada,
de ofício, do requerimento de urgência. 07775

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Substitutivo do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei n° 3.657-C, de 1989, que dis
põe sobre a extinção progressiva dos manicômios
e sua substituição por outros recursos assistenciais
e regulamenta a internação psiquiátrica compulsó-
ria. 07775

NICE LOBÃO (Bloco/PFL - tvJA. Pela
ordem.) - Contrariedade às propostas de
extinção do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER, da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE ;..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
ordem.) - Nota oficiai da Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB sobre necessidade de apuração
de denúncias de corrupção no Governo Federal.
Apoio da população brasileira à abertura de
Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigação de irregularidades nos Poder~s

Executivo e Legislativo. Ameaças do Presidente
da República contra parlamentares favoráveis ao
requerimento de criação da CP!. .

PRESIDENTE (Enio Bacci)
Encaminhamento da sugestão do Deputado
Arnaldo Faria de Sá ao Presidente da Casa.......

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Defesa de aprovação de projeto de lei
para manutenção, sob o controle do Estado, d~

empresas públicas de geração e transmissão de
energia elétrica .

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PPS - RN.
Pela ordem.) - Expectativa de apreciação, pela
Casa, do substitutivo apresentado pelo Senado
Federal à proposta de reforma psiquiátrica.
Apresentação de sugestões sobre o tema ..

MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela
ordem ) - Defesa de rapidez na apreciação de
propostas sobre mudanças no Código Penal
brasileiro. .. .

JOEL DE HOLLANDA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Posse da nova Diretoria da
Federação Brasileira das Associações de Bancos
- FEBRABAN, da Federação Nacional dos
Bancos - FENABAN e da Confederaçao
Nacional das Instituições Financeiras - CNF.
Propósito das novas diretorias de luta pelo
aperfeiçoamento do Sistema Financeiro
Nacional. Discursos proferidos pelos presidentes
das entidades na solenidade de posse ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem.) - Conveniência da não-declaração de
ausência do plenáno, uma vez concedida a
palavra pela Presidência, na hipótese da
presença do Parlamentar em outra dependência
da Casa ..

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pela ordem.) - Artigo "O desmonte do Estado",
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07792

07791

Usaram da palavra para orientação' das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DR.
ROSINHA, BISPO WANDERVAL, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO ..

Usou da palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO ..

~

JUTAHY JUNIOR (Como Líder) c: -:- Usara/n da palavra para orientação das
Importância das matérias incluídas na pauta de respeétivâs','bancadas os Srs. Deputados
votação. Congratulação ao Presidente da Casa, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JANDIRA FEGHALI. ...... 07791
Deputado Aécio Neves, por entrevista concedida
ao programa de televisão Roda Viva........... .. 07783

PRESIDENTE (AécIo Neves)
Agradecimento aos Parlamentares inscritos para
encaminhamento de votação pela desistência do
uso da palavra. .. 07783

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei
n° 3.657-B, de 1989, ressalvados os destaques. .. 07784

DR. ROSINHA (Pela ordem) - Retirada de
destaques. .. . 07787

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, BISPO WANDERVAL,
JANDIRA FEGHALI, RUBENS BUENO, ODELMO
LEÃO..................................................................... 07788

DAMIÃO FELlCIANO - Questão de ordem
sobre cumprimento do tempo regimental
destinado à Liderança do partido para
encaminhamento. 07788

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Damião Feliciano. 07788

Usaram da palavra para onentação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DR.
ROSINHA, DAMIÃO FELlCIANO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
RAFAEL GUERRA..................................... 07788

Usou da palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA. 07790

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado RAFAEL
GUERRA. 07790

Usou da palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado DA. ROSINHA........... 07790

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei n° 3.657-B, de 1989, ressalvados os
destaques. Prejudicialidade do projeto inicial........ 07790

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Requerimento de destaque de bancada para
supressão do art. 4° do Substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de Lei n° 3.657-B, de 1989,
que dispõe sobre a extinção progressiva dos
manicômios e sua substituição por outros
recursos assistenciais e regulamenta a
internação psiquiátnca compulsória. 07790

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados DAMIÃO
FELlCIANO, ALEXANDRE CARDOSO. 07790

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição do
dispositivo. 07792

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DAMIÃO FELlCIANO. ..... 07792

Usou da palavra, pela ordem, a Sra.
Deputada JANDIRA FEGHALI. 07792

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Requerimento de destaque simples para
supressão do art. 5° do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei n° 3.657, de 1989. 07792

FERNANDO CORUJA (Pela ordem.) -
Retirada do destaque. 07792

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Razões
do acolhimento do pedido de retirada do
destaque. 07792

Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos
Mosconi, Relator da matéria na Comissão de
Seguridade Social e Família.. 07793

Usou da palavra o Sr. Deputado Paulo
Delgado, autor da proposição. 07793

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Requerimento de destaque simples para o art. 10
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n°
3.657, de 1989 ,................................. 07793

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem.) -
Manutenção do destaque. 07794

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Esclarecimentos ao Plenário a respeito do
processo de votação do destaque...... 07794

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados REGIS
CAVALCANTE, MARCOS ROLlM, JANDIRA
FEGHALI. .. 07794

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DR.
ROSINHA, RAFAEL GUERRA, INOCÊNCIO
OLIVEIRA. 07795

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Esclarecimentos ao Plenário sobre objeto do
requerimento em votação e implicações do seu
acolhimento ou rejeição quanto ao destaque
relativo ao § 1° do art 10..... 07796



07803

07804

07805

07805

07804

IVAN PAIXÃO (Pela ordem) - Razões da
suspensão, na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe, de audiência pública destinada ao de
bate sobre a transposição de águas do rio São
Francisco ..

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) 
Repúdio ao acordo sobre pagamento de reajuste
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado JOSÉ UNHARES ..

NEUTON UMA (Pela ordem)
Inconveniência da Criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigação de
denúncias de corrupção no Governo Federal.
Crise do sistema penitenciário nacional. .

RICARDO BARROS (Pela ordem) 
Presença do Presidente da empresa Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, do Presidente da
Agência Nacional de Águas - ANA, do Secretário
do Tesouro Nacional e do Ministro do Trabalho e
Emprego em audiências públicas na Casa, para
abordagem de temas como a Lei de
Responsapilidade Fiscal, o acidente na
plataforma petrolífera P-36 e o projeto sobre
criação da mencionada agência ..

07797

07797

07800

07800

07799

07801

07797
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Usou da palavra para orientação da
Deputados ARNALDO FARIA DE sÁ, PAULO respectiva bancada o Sr. Deputado,ODELMO
DELGADO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ZULAIÊ LEÃO. 07803
COBRA. .. 07796

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição do
requerimento ..

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Requerimento de destaque de bancada para
votação em separado do § 10 do art. 10 do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n° 3.657,
de 1989 ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA, PAULO BALTAZAR, ARNALDO FARIA
DE SÁ, MARCOS ROLlM ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, PAULO BALTAZAR, RUBENS
BUENO, GERSON PERES, DA. ROS!NHA,
JORGE ALBERTO, INOCÊNCIO OLIVEIRA.........

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Elogio à
atuação parlamentar do Deputado Inocêncio
Oliveira ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO
NIO CARLOS PANNUNZIO, RAFAEL GUERRA...

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição do
dispositivo .

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) -
Pedido de verificação de votação. 07801

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Deferimento do pedido de verificação de votação. 07801

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, JORGE ALBERTO, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO. 07801

Usou da palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA 07801

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) 
Convocação dos Parlamentares da bancada do
Partido dos Trabalhadores para reunião no
Espaço Cultural da Casa. Apoio à mobilização
dos servidores públicos federais por reajuste
salarial. Desprezo devotado pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso ao serviço público.
Inexistência de razões objetivas contrárias à
instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigação de denúncias de corrupção no
Governo Federal....... . 07801

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Agradecimento ao Sr. Deputado Walter Pinheiro.. 07803

PRESIDENTE (Aécio Neves)
Encerramento da votação. Supressão do
diSpOSitiVO. . 07807

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação das emendas de redação nf1%. 1 e 2..... 07818

Usou da palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado DR. ROSINHA....................................... 07818

PRESIDENTE (AéCIO Neves) - Votação e
aprovação da redação final. Encaminhamento da
matéria à sanção presidencial............................... 07818

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EURípEDES MIRANDA.. 07819

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Importância
da aprovação da presente matéria. 07819

INALDO LEITÃO (Pela ordem) - Anúncio
sobre encaminhamento, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, da redação
final do Estatuto da Cidade ao Senado Federal. .... 07820

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Solicitação de retirada dos demais itens da pauta
para os entendimentos necessários à sua
apreciação e votação...... 07820



07867

07821

07821

07822
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a) Apostila: Maria da Glória Peres Torelly,
Maria lelva Veiga de Oliveira ..
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Usou da palavra, pela ordem, para registro b) Exoneração: Albert dos Santos de
de voto, o Sr. Deputado CHICO SARDELLI ...·..:.....Q7820 Oliveira" ·Anderson Soares Rodrigues, Cláudia

PRESIDENTE (Aécio Neves) Ferreira Fero'lIa Bento ~os Santos, ~o~ian ~az,
Esclarecimento sobre a pauta da sessão do dia 28 E~s?n Castro de ArauJo, Eul:r .Telxelr~ FI!ho,
de março de 2001 e anúncio de eleição de Fabio. Nunes de Souz~, .Hortencla Mana Lima
membro da Câmara dos Deputados para o cargo PI.nhelro, Marcos Anto.mo de. Sousa Alves,
de Ministro do Tribunal de Contas da União _ TCU. 07820 Mlchelle dos Santos, Nalda Mana Coelho Serra,

Rosilene Silva Andrade. 07875
Usou da palavra, pela ordem, para registro ._

de voto, o Sr. Deputado MARCELO TEiXEIRA..... 07820 c) Tornar Sem Efeito - Nomeaçao: Allan
Pontes Nepomuceno, Janaína Correa de Sá

FERNANDO CORUJA (Pela ordem) - Santos, Maurício Alves Leite Patrícia Oliveira
Registro de presença na Casa de integrantes do Campos Pinho :............................. 07887
Movimento de Luta Antimanicomial. 07821

d) Nomeação: Adimar Leite de Almeida,
Aline Bonisoni, Andrei Pontes Nepomuceno,
Antônio Luiz Mudalen, Ariane Aparecida Marocolo
Martins, Arnaldo Matos Valadares, Cristina Fana
de Oliveira Giongo, Dorian Vaz, Ednaldo Menezes
Vasconcelos, Euler Teixeira Filho, Geane Patrícia
de Oliveira, Hortência Maria Lima Pinheiro, Hugo
Leonardo Duque Bacelar, Iara Malaquias Leite,
João de Almeida Pina, Jorge Aziz Saud, José
Arnar Ribeiro, Jurema Naufal Saud, Lúcia Vânia
Vidal Fernandes, Luiz Correia Lima, Marcos
Antônio de Sousa Alves, Maria Luzia da Costa
Alencar, Olívio Fernando Mazzini, Ricardo José
Rocha, Rosemari Pinto de Sá, Semi Peres de
Souza, Tiago Augusto de Azevedo.......... 07891

4 - PORTARIA N° 15/01, da Primeira Secre-
taria, referente a credenciamento de entidade de
classe. 07918

COMISSÕES
5 -ATA DA COMISSÃO

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 38 Reunião (Ordinária), em 27-3-01...... 07918

6 - PARECERES - Projetos de Lei nas
4.650-C/94, 1.670-C/96 e 2.087-A/99; Projetos
de Decreto Legislativo nas 678-A, 691-A, 716-A,
809-A, 812-A, de 2000. 07924

7 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, na 1, em 27-3-01. ..... 07943

b) Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, na 1, em 27-3-01. 07944

c) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, designação, em 27-3-01. 07945

8 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática, na 1, em 27-3-01. ..... 07946

b) Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, na 1, em 27-3-01................................... 07947

9-MESA
10 - líDERES E VICE-líDERES
11 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
12 - COMISSÕES

MIRIAM REID (Pela ordem) - Registro de
voto. Realização de audiência pública, na Casa,
sobre aCidente ocorrido com a plataforma de
exploração petrolífera P-36, da Petrobras. ...........

Usaram da palavra, pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PINHEIRO LANDIM,
JAIR BOLSONARO, JURANDIL JUAREZ, ELlSEU
RESENDE, ANTONIO KANDIR ..

NELSON PELLEGRINO (Pela ordem) - Anún
cio de apresentação de indicação ao Ministro da Jus
tiça, José Gregori, sobre perseguição, pela Secretária
de Segurança Pública do Estado da Bahia, Kátia
Alves, contra o Presidente do Sindicato dos Policiais
Civis daquele Estado, Crispiniano Da~ro .

Usaram da palavra, para registro de voto, os Srs
Deputados ALEXANDRE CARDOSO, OSCAR
ANDRADE, CLEUBER CARNEIRO, EXPEDITO
JÚNIOR, JOSÉ MILITÃO, LUIZ RIBEIRO, JOÃO
MAGALHÃES, SAULO COELHO, ANíBAL GOMES,
TÂNIA SOARES, ITAMAR SERF1\, AIRTON CASCAVEL..

Apresentação de propos~: PEDRO
PEDROSSIAN, ANTÔNIO FEIJAO, WALTER
PINHEIRO, VANESSA GRAZZIOTIN E INÁCIO
ARRUDA, PAULO PAIM, RONALDO
VASCONCELLOS, FERNANDO ZUPPO, MÁRCIO
MATOS, AIRTON ROVEDA, PAULO MOURÃO,
MARCOS AFONSO, DR. HÉLIO, ORLANDO
FANTAZZINI, JOÃO GRANDÃO, FÉLIX MENDONÇA,
VALDEMAR COSTA NETO, NILSON MOURÃO,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, SALVADOR ZIMBALDI,
JÚLIO REDECKER, JORGE TADEU MUDALEN E
OUTROS, GONZAGA PATRIOTA, NELSON
PROENÇA, RONALDO VASCONCELLOS, ALCEU
COLLARES, EDUARDO SEABRA E OUTROS, JÚLIO
REDECKER E INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCOS
CINTRA, JOSÉ DIRCEU, INÁCIO ARRUDA, MARÇAL
FILHO, ABELARDO LUPION, MILTON TEMER, SRS.
LíDERES, NELSON PELLEGRINO .

VIII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
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Ata da 30a Sessão, Solene, Matutina,
em 27 de março de 2001

Presidência dos Srs.: Efraim Morais, 1° Vice-Presidente; Luiz Piauhy/íno,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 28 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
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. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, servindo
como 2° Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. REGIS CAVALCANTE, servindo como
1° Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM n° 261

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,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado· das Comunicações, o ato
constante da Portaria n° 734, de 12 de dezembro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Santa MarialRN
ACCCSM/RN a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, na cidade de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Norte.

Brasília, 26 de março de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso

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

OF.PSDB/PTB/I/N°179/2001

Brasilía, 27 de março de 2001

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

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

Deputada Maria Abadia para o cargo de Vice-Líder
do Bloco PSDB/PTB.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do Bloco PSDB/PTB

RM 943101
OF. 179/01 - Lid. Bloco PSDB/PTB

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral
Em 27-3-2001. - Aécio Neves,

Presidente.

OF.PSDB/PTB/I/N°181/2001

Brasília,27 de março de 2001

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência a
Deputada Rose de Freitas para o cargo de
Vice-Líder do Bloco PSDB/PTB.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do Bloco PSDB/PTB

RM 942101-
OF. 181/01 - Lid. Bloco PSDB/PTB

Defiro. Publique-se. Ao Sr.
Diretor-Geral.

Em 27-3-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.
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Defiro. Publique-se. - Ao Sr. Dire
tor-GeraI.

Em 27-03-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.

Brasília, 22 de março de 2001 .

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos

deputados Givaldo Carimbão, José Antônio Almeida,
Sérgio Novais e Miriam Reid para ocuparem os car
gos de Vice-Lideres.

Aproveitamos o ensejo para manifestar a Vossa
Excelência votos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

RM920101

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

Em 27-03-2001. - Aécio Neves, Presi-
nt:>ntt:>

Do Sr. Deputado Eduardo Campos, Líder do
PSB, nos seguintes termos:

OFIAlPSBI 164/01.

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro
Fernandes para integrar como membro titular, a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei n° 2763, de 2000, dos Se
nhores Deputados Sérgio Novais e Maria do Carmo
Lara, que "dispõe sobre a Política Nacional de Sa
neamento, seus instrumentos e dá outras providên
cias", em substituição ao Deputado Joaquim Fran
cisco.

Comunico, ainda, que o deputado Joaquim
Francisco passa a integrar a referida Comissão como
membro suplente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Defiro.Publique-se.

Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Deputado Lavoisier Maia
Bloco Parlamentar PFLlPSl, nos seguifltes ter- ·beptltado Luciano Castro
mos: Deputado Marcondes Gadelha
Ofício n° 0369-L-PFUOI Deputado Moroni lorgan

Deputado Mussa Demes
Deputado Ney Lopes
Deputada Nice Lobão
Deputado Pauderney Avelino
Deputado Paulo Gouvêa
Deputado Paulo Octávio
Deputado Pedro Fernandes
Deputado Ricardo Fiuza
Deputado Rubem Medina
Deputado Santos Filho
Deputado Ursicino Queiroz
Deputado Vilmar Rocha
Deputado Werner Wanderer
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.
RM921/01

Brasília, 21 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados abaixo

relacionados como Vice-Lideres do Bloco Parlamen
tar PFUPST.

Deputado Abelardo Lupion
Deputado Aracely de Paula
Deputado Ariston Andrade
Deputado Corauci Sobrinho
Deputado Expedito Júnior
Deputado Gilberto Kassab
Deputado José Carlos Fonseca Júnior
Deputado José Múcio Monteiro
Deputado José Rocha
nt:>nJlbnn .Inc:6 Thnm<=l7 t\lnnA

Ofício n° 0403-L-PFU2001

Brasília, 22 de março de 2001.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta



Art. 5° - Fica o Ministério do Trabalho autorizado
a efetivar a criação da categoria diferenciada de
"Técnico de Segurança Patrimonial" e a proceder à
inclusão da categoria na "Classificação Brasileira de
Ocupações-CBO".

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 1.177-C, de 1991, que
"dispõe sobre o exercício profissional do
Técnico de Segurança Patrimonial e dá
outras providências".

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54.))

PROJETO DE LEI N° 1.177-D, DE 1991

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - É assegurado o exercício da profissão

de Técnico de Segurança Patrimonial, em todo o
território brasileiro.

Art. 2° - São atribuições do Técnico de
Segurança Patrimonial:

I - planejamento, organização, supervisão e
operacionalização dos serviços de segurança patri
monial nas organizações privadas;

11- assessoramento à empresa nos problemas
relativos à defesa e conservação do patrimônio,

à segurança física das instalações e das vidas
humanas ali existentes;

111- organização, controle e fiscalização dos
serviços de vigilância privada, próprios da

empresa e/ou prestados por terceiros;
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Do Sr. Deputado Marcos Cintra, Presidente IV - estabelecimento de normas, regulamentos
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, e instruções operacionais de segurança a serem
nos seguintes termos: implantadas pela empresa;

Ofício-Preso n018/01 V - organização e planejamento das atividades
de segurança patrimonial e de instalações, no tocante
à integração com as atividades de segurança pública
e defesa civil;

VI - inspeção das instalações da empresa com
vistas à proteção de vidas humanas e do patrimônio
contra riscos de ações criminosas diversas, internas
e/ou externas, que possam comprometer a
continuiqade da produção;

VII - estabelecer programas de treinamento,
formação e reciclagem de pessoal na sua área de
competência.

Art. 3° - o exercício da profissão de Técnico de
Segurança Patrimonial é privativo:

I - dos portadores de certificado de conclusão
de ensino de 2° Grau, habilitação de "Técnico de
Segurança Patrimonial", com currículo a ser aprovado
pelo Ministério da Educação, e realizado em escolas
técnicas reconhecidas no País;

11 - dos portadores de certificado de conclusão
de ~nsino de 2° Grau, com "Curso de Formação de
Técnicas de Segurança Patrimonial", realizado por
instituição especializada, reconhecida e autorizada,
de acordo com currículo aprovado pelo Ministério da
Justiça, com carga horária mínima de 480
horas/aula.

1II - dos portadores de certificado de curso de
especialização realizado no exterior reconhecido no
Brasil.

Parágrafo único - É assegurado o exercício
profissional, e respectivo registro, àqueles que, no
prazo mínimo de 90 dias, a contar da publicação
desta lei, comprovem estar exercendo a chefia,
gerência ou direção de atividades de segurança pat
rimonial por período não inferior a três anos,
mediante documentação trabalhista e/ou
previdenciária.

Art. 4° - Fica o Ministério da Educação
autorizado a fixar o currículo mínimo para o "Curso de
Formação em Técnicas de Segurança Patrimonial",
com carga horária mínima equivalente aos demais
cursos técnicos.

Brasília, 22 de março de 2001

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

Senhor Presidente,
Conforme expediente encaminhado a esta

Presidência, comunico a renúncia da Deputada
Maria Abadia ao cargo de Terceiro Vice-Presidente,
para o qual foi eleita em 22 do corrente mês.

Deste modo, em cumprimento do Art. 45, § 3°
do Regimento Interno, solicito seja oficiada a
Liderança à qual, por fruto de acordo, está destinado
o cargo, visto que novo pleito será realizado no dia 28,
quarta-feira.

Certo da colaboração de Vossa Excelência,
antecipo meus agradecimentos.

Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.



O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E instituída a profissão de Técnico de
Segurança Patrimonial, em todo o território
brasileiro.

Art. 2° São atribuições do Técnico de
Segurança Patrimonial:

I - planejamento, organização, supervlsao e
operacionalização dos serviços de segurança patri
monial nas organizações privadas;

11 - assessoramento à empresa nos problemas
relativos à defesa e conservação do patrimônio, à
segurança física das instalações e das vidas
humanas ali existentes;

111 - organização, controle e fiscalização dos
serviços de vigilância privada, próprios da empresa
ou prestados por terceiros;

IV - estabelecimento de normas, regulamentos
e instruções operacionais de segurança a serem
implantados pela empresa;

V organização e planejamento das
atividades de segurança patrimonial e de
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Art. 6° - Os Técnicos de Segurança Patrimonial instalações, no tocante à integração com as
ficam sujeitos ao registro profissional no M.lpistérjo do ativi9apEt~ (te segurança pública e defesa civil;
Trabalho através do órgão competente': devendo tal VI _ propor e detalhar normas, regulamentos e
registro estar obrigatoriamente anotado em sua instruções operacionais de segurança a serem
Carteira Profissional. implantados pela empresa;

Art. 7° - Aos profissionais de que trata esta lei VII _ assessoramento à empresa em
fica assegurado piso salarial de Cr$ 100.000,00 (cem programas de treinamento, formação e reciclagem
mil cruzeiros), reajustável por índice oficial da inflação de pessoal na sua área de competência.
desde 1° de julho de 1991 até o primeiro dia do mês
em que a lei for publicada, sendo a partir de então Art. 3° São qualificados como Técnicos de
aplicáveis os critérios de reajuste da política salarial Segurança Patrimonial:

em vigor. I - os portadores de certificado de conclusão
Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta de ensino médio, habilitação de "Técnico de

lei no prazo de 60 dias contados a partir de sua Segurança Patrimonial", com currículo mínimo e
publicação. realizado em escolas técnicas reconhecidas no

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua País, nos termos de regulamento a ser estabelecido
publicação. pelos órgãos federais competentes;

Câmara dos Deputados, 29 de março de 1994. 11 _ os portadores de certificado de conclusão
Substitutivo do Senado ao Projeto de de ensino médio, com "Curso de Formação de

Lei da Câmara n° 47, de 1994 (PL n° 1.177, Técnicas de Segurança Patrimonial", realizado por
de 1994,na Casa de origem), que "dispõe instituições reconhecidas e autorizadas, nos termos
sobre o exercício profissional do Técnico de de regulamento a ser estabelecido pelos órgãos
Segurança Patrimonial e dá outras provi- federais competentes;

dências". 111 - os portadores de certificado de curso de
Substitua-se o Projeto pelo seguinte: especialização realizado no exterior reconhecido no
Dispõe sobre a criação da profissão Brasil, nos termos de regulamento a ser

de Técnico de Segurança Patrimonial e dá estabelecido pelos órgãos federais competentes.
outras providências.

Parágrafo único. Poderão qualificar-se como
"Técnico de Segurança Patrimonial", aqueles que,
no prazo máximo de noventa dias, a contar da
publicação desta Lei, comprovem estar exercendo a
chefia, gerência ou direção de atividades de
segurança patrimonial por período não inferior a
três anos, mediante documentação trabalhista ou
previdenciária.

Art. 4° É o Ministério da Educação autorizado a
fixar o currículo mínimo para o "Curso de Formação
em Técnicas de Segurança Patrimonial", com carga
horária mínima equivalente aos demais cursos técni
cos.

Art. 5° Éo Ministério do Trabalho e Emprego au
torizado a efetivar a criação da categoria diferenciada
de ''Técnico de Segurança Patrimonial" e a procederà
inclusão da categoria na "Classificação Brasileira de
Ocupações - CSO".

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

Senado Federal, 21 de março de 2001 - Sena
.dor Jader Barbalho, - Presidente do Senado Fede
ral.
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5F PlC 00047/1994 de 04/06/1991
Março de 2001

Outros Números

Autor

Ementa

Indexação

Despacho InrClal

Localização atual

Última Ação

Tramitações

CD PL 1177/1991

DEPUTADO - LAPROVITA VIEIRA

DISPÕE SOBRE O EXERCICro PROFrSSIONAL DO TECNICO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

NORMAS, EXERCICIO PROFISSIONAL, TÉCNICO, SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, EMPRESA, PATRIMÔNIO,
BENS, VALOR, COMPETÊNCIA, EXIGÊNCIA, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, CONCLUSÃO, CURSO
TÉCNICO, CURSO DE fORMAÇÃO, ENSINO DE SEGUNDO GRÁu, CARGA HORÁRIA, CURRICULar (MEC),
CURSO DE ESPECIAUZAÇÃO, EXTERIOR, COMPROVAÇÃO, EXERCíCIO PROfISSIONAL, CRIAÇÃO,
CATEGORIA PROFISSIONAL, REGISTRO PROFISSIONAL, (MTPS), FIXAÇÃO, PISO SALARIAL.

SF CAS COMISSÃO DE ASS!-,NTOS SOCIAIS

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLC 00047/1994
Data: 20/03/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Texto: Aprovado o Substitutivo, em turno suplementar, sem prejuízo das emendas. Aprovadas, em
globo, as Emendas nOs 1 a 5-PLEN, de parecer favorável. ACOIR para redação final. Em seguida é lido
o Parecer nO 67/2001-CDIR, Relator Senador Edison Lobão, oferecendo a redação final do Substitutivo
do Senado ao proJeto. Aprovada a redaçao fmal, nos termos do Requerimento nO 108/2001, do Sr.
Mozarildo Cavalcanti. À Câmara dos Deputados. À SGM com destinO à SSEXP.

Inverter ordenação Qe tramitações.(Da.ta. ascendex!.te)

Sf PLC 00047/1994

21/03/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às15:1S hs. Colhendo assinaturas.

21/03/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO .
Procedida a revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de Expediente.

21/03/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCL5f para reVisão dos autógrafos.

21/03/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 09:11 hs.

20/03/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão da Redação Final do Substitutivo. À SSEXP.

20/03/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Aprovado o Substitutivo, em turno suplementar. sem prejuízo das
emendas. Aprovadas, em globo, as Emendas nOs 1 a 5-PLEN, de parecer
favorável. À CDIR para redação final. Em seguida é lido o Parecer nO
67/2001-CDIR, Relator Senador Edison Lobão, oferecendo a redação final
do SubstitutiVO do Senado ao projeto. Aprovada a redaçao final, nos
termos do Requenmento nO 108/2001, do Sr. Mozanldo Cavalcanti. À
Câmara dos Deputados. À SGM com destino à SSEXP.

14/03/2001 SSCLSf - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO '
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia
20/03/2001. Votação, em turno suplementar.

09/03/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO .
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 20.03.2001. (12 d)

12/01/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA TURNO SUPLEMENTAR.

12/01/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

.. ./PRÜDASEN.LAYÜUT_MATE-PETALHE.SHüW_MATERIA?P_COD_MAT=95 21103/2001
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12/01/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA PARECER 026 - CAS, FAVORAVEL AS EMENDAS 1 A 5 - PLEN
RELATOR SEN JOSE ALVES. DSF 13 01 PAG 1369 E 1370. - ,

06/01/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CAS, QUE
NÃO CONSTA DO AVULSO DA MATERlA, DE FLS. 55.

05/01/1999 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS (ARTS. 332 E 333 DO RISF).

16/12/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ENCAMINHADO AO SACP.

02/12/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR FAVORAVEL AS EMENDAS
1 A 5 - PLEN.

05/11/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEVOLVIDO PELO RELATOR SEN JOSE ALVES, COM MINUTA DE PARECER
PELA APROVAÇÃO DAS 5 (CINCO) EMENDAS OFERECIDA.S, EM PLENARlO,
AO PLC 00047 1994.

28/11/1997 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ENCAMINHADO AO GABINETE DO RELATOR, SEN JOSE ALVES, PARA
EMITIR PARECER SOBRE AS EMENDAS DE PLENARIO.

28/11/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAS, PARA EXAME DAS EMENDAS 01 A 05 - PLEN,
OFERECIDAS AO SUBSTITUTIVO.

27/11/1997 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS, PARA EXAME DAS EMENDAS 1 A 8 - PLEN. DSF 28 11
PAG 26148 E 26149.

27/11/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA DAS EMENDAS 1 A 8 - PLEN, DE AUTORIA DO SEN EDISON
LOBÃO.

27/11/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
DISCUSSÃO ENCERRADA.

27/11/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO SUPLEMENTAR, DO
SUBSTITUTNO DO SENADO AO PROJETO.

20/11/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A PRESIDENCIA, APOS A ANUENCIA 00 PLENARIO, TRANSFERE O
AGENDAMENTO DA MATERIA PARA A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE 27
DO CORRENTE MES, TENDO EM VISTA QUE NA DATA ANTERIORMENTE
DEUBERADA TEM PROSSEGUIMENTO A DISCUSSÃo DO PROJETO DE
CODIGO CIVIL. DSF 21 11 PAG 25354.

27/10/1997 SSCL5F - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 1997.

14/10/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1540 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 852, DO SEN ELCIO ALVARES E
OUTROS UDERES, SOUCITANDO o ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DA
MATERIA PARA A SESSÃO DO DIA 2S DE NOVEMBRO DE 1997. DSF 15 10
PAG 21892 E 21893.

14/10/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1540 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISUCSSÃO TURNO SUPLEMENTAR, DO
SUBSTITUTIVO 00 SENADO AO PROJETO.

29/09/1997 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 1997.

11/09/1997 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 11 DE SETEMBRO DE 1997.

11/09/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA PARA °TURNO SUPLEMENTAR.

11/09/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA PARECER 481 - CDIR, OFERECENDO A REDAÇÃO DO VENeDO
PARA O TURNO SUPLEMENTAR, DO SUBSmUTIVO DO SENADO AO
PROJETO, RELATOR SEN LUCIorO PORTELlA. DSF 12 09 PAG 18598 A
18599.

09/09/1997 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE SETEMBRO DE 1997.

09/09/1997 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR, PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA O TURNO

Quarta-feira 28 07643
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DESPACHO A CDIR, PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA O TURNO
SUPLEMENTAR. DSF 10 09 PAG 18476.

09/09/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO, FICANDO PREJUDICADO O
PROJETO.

09/09/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
DISCUSSÃO ENCERRADA.

09/09/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO.

26/08/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 1997.

08/08/1997 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
1025 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM OS DE AGOSTO DE 1997.

08/08/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE. DSF 0908 PAG 15939.

07/07/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA PARECER 346 - CAS, FAVORAVEl A MATERIA, NOS TERMOS DO
SUBSTITUTIVO QUE OFERECE (EMENDA 1 - CAS), SENDO ABERTO O
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE
1997, PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS. DSF 0807 PAG 13283 A
13287.

07/07/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO EM 07 DE JULHO DE 1997.

18/06/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CAS, DE FLS.
39.

04/06/1997 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR FAVORAVEL AO PROJETO
NA fORMA DO SUBSTITUTIVO (EMENDA 1 - CAS) QUE APRESENTA.

19/03/1997 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO O Of. Sf 252, DO PRESIDENTE DO SENADO AO
PRESIDENTE DA CAS, SOUCITANDO SEJA O PROJETO SUBMETIDO AO
PLENARIO DA COMISSÃO, UMA VEZ QUE A MATERIA ESTA INSTRUIDA
COM RELATaRIa.

12/12/1996 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ENCAMINHADO AO SCP COM DESTINO A SSCLS, ATENDENDO A
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA, NOS TERMOS DO
ART. 172, INCISO I DO REGIMENTO INTERNO.

22/06/1995 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEVOLVIDO PELO RELATOR, COM MINUTA DE PARECER PELA
APROVAÇÃO DO PROJETO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO QUE
APRESENTA.

14/03/1995 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN JOSE ALVES.

14/12/1994 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEVOLVIDO PELO SEN LUCIDIO PORTELLA PARA REDISTRIBUIÇÃO.

27/04/1994 [AS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR SEN lUCIDIO PORTELLA.

04/04/1994 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CASo DCN2 05 04 PAG 1514.

04/04/1994 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Duvidas, reclamações e informações: SSINI: ".Subs!,-cretaria de Infonnações
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Ofício n° 222 (SF)

Brasília, 21 de ma~ço dEi2001

A sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/Plc 94047

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão, nos termos do Substitu
tivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara n° 47, de
1994 (PL n° 1.177, de 1991, nessa Casa), que "dis
põe sobre o exercício profissional do Técnico de Se
gurança Patrimonial e dá outras providências", que
ora encaminho para apreciação dessa Casa.

Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto
originário.

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson,
Primeiro-Secretário.

PROJETO DE LEI N° 4.115, DE 2001
(Do Sr. Mauro Benevides)

Torna obrigatória a realização de
prévias partidárias para a indicação de
candidatos à Presidência da República
na eleição de 2002.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os Partidos Políticos, com registro defini

tivo, são obrigados a promover, no prazo de sessenta
dias (60) antes de sua Convenção Nacional, prévias
eleitorais com a participação de todos os seus filia
dos, a fim de indicar o respectivo candidato à Presi
dência da República.

Art. 2° Caberá à Comissão Executiva Nacional
expedir, até 31 de março de 2002, as indispensáveis
instruções normativas para cumprimento pelos Dire
tórios Regionais, com vistas à fiel observância do dis
posto no artigo anterior.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2001. 
Deputado Federal Mauro Benevides, PMDB-CE.

Justificação

Já se cogita, entre algumas agremiações parti
dárias, da realização de prévias eleitorais, objetivan
do promovera indicação, à respectiva Convenção Na
cional, do candidato que deverá disputar o voto popu-

lar para a Presidência da República, no pleito de outu
brôêle 2002.

A iniciativa valoriza, significativamente, a mani
festação das bases de cada facção, dando-lhes, as
sim, expressiva e justa participação no processo de
escolha daquele que, pelo período de quatro anos,
pretende dirigir os destinos do País.

Com a finalidade de tornar obrigatória esta salu
tar providência, de conotação eminentemente demo
crática, é imprescindível que lei específica disponha
sobre tal exigência, em caráter formal e compulsório,
como forma de vitalizar o correto funcionamento de
nossas estruturas partidárias.

É indiscutível que o lineamento consubstancia
do no projeto reflete um sentimento latente que há
predominado entre a militância de numerosas legen
das, transferindo-se das cúpulas para as bases tão
relevante deliberação.

Sobre o assunto, o professor Dalmo de Abreu
Dallari afirma, lapidarmente em artigo publicado na
Folha de S. Paulo:

"O partido que optar pela realização de
prévias partidárias ganhará o respeito do
eleitorado brasileiro e certamente seu candi
dato terá grande possibilidade de receber o
apoio de eleitores e de entidades que detes
tam as imposições das cúpulas políticas e
anseiam por transparência e autenticidade
na vida pública."

Sendo assim, confio em que a presente proposi
ção haverá de merecer indiscrepante acolhida por
parte de todas as bancadas com assento no Con
gresso Nacional, bem como repercutirá favoravel
mente junto à opinião pública brasileira.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2001. 
Deputado Federal Mauro Benevides, PMDB/CE.

PROJETO DE LEI N° 4.358, DE 2001
(Do Sr. Feu Rosa)

Dispõe sobre o transporte rodoviário
de cargas e dá outras providências.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11».

Art. 1° Esta lei dispõe sobre o transporte rodo
viário de cargas, a responsabilidade do transporte e
os mecanismos de sua operação.

Art. 2° O Transporte. Rodoviário de Cargas
(TRC) realizado em vias públicas, no território nacio
nal, por conta de terceiros e mediante remuneração, é
atividade econômica de natureza comercial, exercida



§ 1° O transportador obriga-se a comunicar ao
expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a che
gada da carga ao destino.
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por pessoa física ou jurídica em regime de livre con- Art. 7° O Transporte Rodoviário de Cargas será
corrência. efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte,

Art. 3° O exercício da atividade de que trata o ar- que deverá conter informações para a completa cienti-
tigo anterior depende de prévia inscrição do interes- ficação das partes, dos serviços de natureza fiscal.
sado no Registro Nacional de Transportadores Rodo- Art. 8° Com a emissão do contrato ou conheci-
viários de Cargas (RNTR-C), do Ministério dos Trans- mento de transporte, a ETC e o TAC assumem peran-
portes, nas categorias: te o contratante a responsabilidade:

I) Empres~ d~ :ransport~ ~odoviário de Cargas I _ pela execução dos serviços de transporte de
(ETC), pes~oa Jundlc~, constltUlda por qualquer das cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em
formas previstas em lei, que tenha no transporte rodo- que as receber até a sua entrega no destino·
viário da carga à sua atividade principal; . , ,

11) li rt d Aut
- d C 11- pelos preJulzos resultantes de perda, danos

ranspo a ores onomos e argas . , , . .
(TAC), pessoa física, que tenha no transporte rodo- ou avanas as cargas sob sua custodla, assim como
viário de cargas sua atividade profissional podendo pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando
ser: 'houverprazo pactuado.

Parágrafo único. No caso de dano ou avaria será
assegurado às partes interessadas o direito de visto
ria de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo
da observância das cláusulas do contrato de seguro,
quando houver.

Art. 9° O transportador é responsável pelas
ações ou omissões de seus empregados, agentes,
prepostos ou terceiros contratados ou subcontrata
dos para a execução dos serviços de transporte,
como se essas ações ou omissões fossem próprias.

Parágrafo único. O transportador tem direito a
ação regressiva contra os terceiros contratados ou
subcontratados, para se ressarcir do valor da indeni
zação que houver pago.

Art. 10. A responsabilidade do transportador co
bre o período compreendido entre o momento do rece
bimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do trans
portador cessa quando do recebimento da carga pelo
destinatário, sem protestos ou ressalvas.

Art. 11. O atraso ocorre quando as mercadorias
não forem entregues dentro dos prazos constantes do
contrato ou do conhecimento de transporte.

Parágrafo único. Se as mercadorias não forem
entregues dentro de 30 (trinta) dias corridos após a
data estipulada, de conformidade com o disposto no
caput, o consignatário ou qualquer outra pessoa com
direito de reclamar as mercadorias poderá conside
rá-Ias perdidas.

Art. 12. O transportador informará ao expedidor
ou ao destinatário, o prazo previsto para a entrega da
mercadoria.

a) TAC - Independente, aquele que presta os
serviços de transporte de carga de que trata esta lei
em caráter eventual e sem exclusividade, mediante
frete ajustado a cada viagem;

b) TAC - Agregado, aquele que, contratado por
ETC ou diretamente pelo dono da carga ou pelo em
barcador, coloca veículo de sua propriedade ou de
sua posse a ser dirigido por ele próprio ou por prepos
to seu, a serviço do contratante, com exclusividade,
mediante remuneração certa.

§ 1°A ETC deverá ter sede no Brasil e compro
var ser proprietária ou arrendatária de pelo menos um
veículo automotor de carga, registrado no país.

§ 2° O TAC deverá ser residente e domiciliado
no Brasil e ser proprietário, co-proprietário ou arren
datário de, pelo menos, um veículo automotor de car
ga, registrado no país.

Art. 4° A documentação exigida para inscrição
no RNTR-C será definida em regulamento próprio.

Parágrafo único. As Cooperativas de Transpor
tes Autônomos de Cargas serão inscritas noRNTR-C
como ETC, sendo, nesta hipótese, considerados
como de sua propriedade, para efeito do disposto no
§ 1° do artigo anterior, in fine, os veículos automoto
res registrados em nome dos seus respectivos coope
rados.

Art. 5° O contrato a ser estabelecido entre a
ETC, o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá
a forma e a prestação de serviço desse último.

Art. 6° As relações decorrentes do contrato de
transporte de cargas de que trata o art. 4° serão sem
pre de natureza comercial, não ensejado, em nenhu
ma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

Parágrafo único. Compete à Justiça Çomum o
julgamento de ações oriundas dos contratos de
transporte de cargas.
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§ 2° A carga ficará à disposição do interessado, (Direitos Especiais de Saque), por quilograma de
após notificado pelo transportador, pelo PJa:zo de, 30 peso brut<ftransportado.
(trinta) dias, se outra condição não for pactuada. Art. 16. A responsapilidade por prejuízo resul-

§ 3° Findo o prazo previsto no parágrafo anteri- tantes de atraso na entrega é limitada a um valor que
or, e não sendo retirada, a carga será considerada não excederá o equivalente ao frete, desde que não
abandonada. contratado de forma diversa.

§ 4° No caso de bem perecível ou produto peri- Art. 17. Os operadores de terminais, armazéns e
goso, assim denominado pelo expedidor, o prazo de quaisquer outros que realizem operações de trans-
que trata o § 2° deste artigo poderá ser reduzido, con- bordo são responsáveis, perante o transportador que
forme a natureza da mercadoria, devendo o transpor- emitiu o Conhecimento de Transporte pelas perdas e
tador informar o fato ao expedidor e ao destinatário. danos causados às mercadorias quando da realiza-

Art. 13. Os transportadores e seus subcontrata- ção das referidas operações, inclusive de depósito.
dos some~te serão liberados de sua responsabilida- Art. 18. O expedidor, sem prejuízo de outras
de em razao de: sanções previstas em lei, indenizará o transportador

1-ato ou fato imputável ao expedidor ou ao des- pelas perdas, danos ou avarias resultantes de invera-
tinatário da carga; cidade na declaração de carga ou de inadequação

II - inadequação da embalagem, quando impu- dos elementos que lhe compete fornecer para a emis-
tável ao expedidor da carga; .são do Conhecimento, sem que tal dever de indenizar

111 - vício próprio ou oculto da carga; exima ou atenue a responsabilidade do transportador,
IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga nos .termos pr~vistos nest~ I~i e, também, quando

executados diretamente pelo expedidor, destinatário conflgur~do o disposto nos inCISOS I, II e IV do art. 13
ou consignatário da carga, ou ainda, pelos seus desta LeI.
agentes ou prepostos; Art. 19. As ações judiciais oriundas do não cum-

V - força maior ou caso fortuito. primento das responsabilidades decorrentes do
Parágrafo único. Inobstante as excludentes de transporte deverão ser intentadas no prazo máximo

responsabilidades previstas neste artigo, o transpor- ~e um ano, ~ontando da d,a~a da e~treg~ da n:ercado-
tador e seus subcontratados serão responsáveis pela na ou a.partir do quadr~geslmo qUinto dia, a,:os o pra-
agravação das perdas ou danos a que derem causa. zo previsto para a refenda entrega, se esta nao for en-

Art. 14. Além do seguro de responsabilidade ci- tregue. , .. .
vil contra danos a terceiros, o transportador rodoviário Art. 20. E facultado aos contratantes dlnmlr seus
de carga, em toda operação de transporte, contará conflitos recorrendo à arbitragem.
com o seguro contra perdas e danos causados à car- Art. 21. Para todos os efeitos fiscais e previden-
ga, de acordo com o que seja estabelecido no contra- ciários, a parcela destinada à remuneração da
to de transporte, que poderá ser feito: mão-de-obra do TAC, compreendida nos fretes que

a) pelo contratante dos serviços, eximindo o contratar, corresponderá a 20% (vinte por cento) do
transportador da responsabilidade de fazê-lo; montante bruto recebido a este título.

b) pelo transportador, quando não for firmado Art. 22. As infrações ao disposto nesta lei serão
pelo contratante. punidas com multas administrativas de R$550,00

Parágrafo único. As condições do seguro de (q.uinhe~tos e cinq~enta reais) a ~$1 0.500,00 ~d~z
transporte rodoviário de cargas, serão definidas pelo mil e qUinhentos reaiS), a serem aplicados pelo Mlnls-
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. tério dos Transportes, sem prejuízo do cancelamento

Art. 15. A responsabilidade do transportador por da inscrição, quando for °caso, na forma em que dis-
prejuízos resultantes de perdas ou danos causados puser o regulamento.
às mercadorias é limitada ao valor declarado pelo ex- Art. 23. Na aplicação do disposto nesta lei, ficam
pedidor e consignado no Conhecimento de Transpor- ressalvadas as disposições previstas em acordos ou
te, acrescido dos valores do frete e do seguro corres- convênios internacionais firmados pela República Fe-
pondente. derativa do Brasil.

Parágrafo único. Na hipótese de o expedidor não Art. 24. O Poder Executivo regulamentará o
declarar o valor das mercadorias, a responsabilidade disposto nesta lei no prazo de noventa (90) dias, de
do transportador será limitada ao valor de dois DES sua publicação.



Justificação

A proposta ataca e dispõe sopre a r~sposta do
transportador pela execução dos serviços de trans
porte.
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Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua nos resultados ou compensação finance-
publicação. ira pela exploração dos recursos naturais

no mar territorial, plataforma continental
ou zona econômica exclusiva.

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; e de Constituição e Justi
ça e de Redação - Art. 24, 11)).

Esta proposição visa criar mecanismos, dispo
sições legais e regras sobre o transporte rodoviário
de cargas, bem como, disposição das partes consti
tutivas de suas operações. O projeto de lei tem o
cuidado de reservar a atividade do transporte de
carga faculdade regulamentadora da natureza co
merciai e econômica, exercida por pessoa física ou
jurídica, em regime de livre concorrência, inclusive,
fixando competência a Justiça Comum ao julgamen
to das ações provenientes dos contratos de trans
porte de cargas e decursivo da prestação de servi
ços, de profissional, que trabalha sem qualquer SLJ
bordinação e com autonomia, inexistindo vínculo de
emprego e sem controle de horário.

Já era tempo do Executivo preocupar-se com
o assunto, e dar um passo decisivo nesse sentido,
porque não existe norma legal regulamentando o
transporte de cargas e seus desdobramentos a ser
viço do contratante. Ainda, o projeto define a forma
e a prestação do serviço, bem assim, informações
para a completa identificação das partes, natureza
fiscal com a expedição do contrato ou cOflhecimento
do transporte, assumindo o contratante a responsa
bilidade do negócio jurídico, cobrindo o período
compreendido entre o momento do recebimento da
carga e o de sua entrega ao destinatário.

Diante dessa constatação resolvi lutar por
esse projeto de lei porque acredito, realmente, na
eficácia da proposta. Estas, em síntese, as regras
que alegram a presente propositura, as quais sub
meto ao elevado descortino dos ilustres membros
do Congresso Nacional, acreditando que, se acei
tas, virão ao encontro dos anseios dos transportado
res de cargas. Estou certo que os nobres Pares em
prestarão todo apoio a proposta, visando consolidar
e regulamentar a atividade do transporte de cargas.

Sala das Sessões, 24 de março de 2001 . - De
putado Feu Rosa.

PROJETO DE LEI N° 4.359, DE 2001
(Do Sr. Feu Rosa)

Estabelece critério para a demarca
ção da divisa entre os estados e municí
pios costeiros para efeito de participação

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 A demarcação da divisa entre estados
e municípios costeiros, para efeito de participação
nos resultados ou compensação financeira pela ex
ploração dos recursos naturais no mar territorial,
plataforma continental ou zona econômica exclusi
va, será feita por uma linha definida pelos pontos
relativos ao limite inter-estadual e inter-municipal
na linha de costa e seu correspondente na linha do
mar territorial.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O art. 20, § 10
, da Constituição Federal assegura

aos estados e municípios costeiros a participação
nos resultados ou pagamento de compensação finan
ceira pela exploração econômica dos recursos mine
rais e energéticos no mar territorial, plataforma conti
nental ou zona econômica exclusiva. Entretanto, o cri
tério atualmente adotado pelo IBGE não faz justiça ao
realizar a divisão desses recursos entre estados e
municípios limítrofes. Em vista disso, propomos com
esse projeto de lei um critério que permitirá repartir
com eqüidade esses recursos que, afinal, são patri
mônio de toda a Nação brasileira.

Sala das Sessões, 23 de março de 2001. 
Deputado Feu Rosa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 20. são bens da união:



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

Justificação

O art.20, §1°,da Constituição Federal assegura
aos estados e municípios costeiros a participação
nos resultados ou pagamento de compensação finan
ceira pela exploração econômica dos recursos mine
rais e energéticos no mar territorial, plataforma conti
nental ou zona econômica exclusiva. Entretanto, o cri
tério atualmente adotado pelo IBGE não faz justiça ao
realisar a divisão desses recursos entre estados e
município limítrofes. Em vista disso, propomos com
essses projetos de lei um novo critério,que permitirá
repartir com eqüidade esses recursos que, afinal, são
patrimônio de toda a Nação brasileira.

Sala das Sessões, em 23 de março de 2001.
Deputado Feu Rosa.

o Congresso nacional decreta:
Art. 1° Nos casos em que a linha demarcatória re

sultante da projeção ortogonal das divisas dos estados
costeiros atinge ou seccionar áreas de exploração de
recursos naturais situadas no mar territorial, plataforma
continental ou zona econômica exclusiva, a participa
ção devida aos estados nos resultados ou compesação
financeira pela exploração desses recursos será dividi
da em partes iguais entre os estados limítrofes.

Parágrafo único. O mesmo critério será utilizado
para a divisão da participação nos resultados ou com
pensação financeira de mesma natureza devida aos
municípios costeiros.

Art.2° Esta lei entra em vigor na data a sua pu
blicação.

lo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os síti
os arqueológicos e pré-históricos;

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.

§ 1° Eassegurada, nos termos da lei, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municipios, bem como a
órgão da administração direta da União, participação
no resultado da exploração de petróleo ou gás natu
ral, de recurso hídricos para fíns de geração de ener
gia elétrica e de outro recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva, ou compensação financei
ra por essa exploração.

§ 2° a faixa de até cento e cinqüenta quilômetros
de largura, ao longo das fronteiras terreste, designa
da como faixa de fronteira é considerada fundamental
para defesa do território nacional, e sua ocupação e
utilização serão reguladas em lei.
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I - os que atualmente lhe pertencem os que lhe forma continental ou zona econômica ex-
vierem a ser atribuídos; '.clrlsiva.

11- as terras devolutas indispensáveis à defesa (Apense-se ao Projeto de lei n° 4.359,
das fronteiras, das fortificações e construções milita- de 2001.)
res, das vias federais de comunicação e à preserva
ção ambiental, definidas em lei;

111- os lagos, rios e quaisquer correntes de água
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de
um Estado, sirvam de limites com outros países, ou
se estendam a território estrangeiro ou dele prove
nham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais; "

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí
trofe com outros países; as praias marítimas; as ilhas
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas
referidas no art. 26,11

V - os recurso naturais da pla6taforma conti-
nental e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;
VII- os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII- os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subso-

TíTULO 111
Da Organização do Estado

PROJETO DE LEI N° 4.360, DE 2001
(Do Sr. Feu Rosa)

Estabelece critério para a divisão,
entre estados e municípios Iimitrofes, da
participação nos resultados ou compen
sação financeira pela exploração dos re
cursos naturais no mar territorial, plata-

CAPíTULO 11
Da União

Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que

lhe vierem a ser atribuídos;



o Congresso Nacional decreta:
Art. 10

• Os alunos das escolas de formação de
policiais civis ou militares somente poderão realizar
atividades extracurriculares nas delegacias e nas
ruas após completarem noventa por cento, no míni
mo, da carga horária prevista para o respectivo curso.

Parágrafo único. As atividades a que se refere
este artigo serão obrigatoriamente acompanhadas
por instrutores habilitados, pertencentes aos quadros
docentes das respectivas escolas.

Art. 20
• Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

De cada 100 crimes violentos registrados nas
delegacias brasileiras, calcula-se que a polícia só
consiga prender os suspeitos em 24 casos. Desses
24, os policiais reúnem provas suficientes para levar a
julgamento os envolvidos em 14 casos. Desses, ape
nas 01 (um) cumprirá pena até o final. Este quadro
denuncia uma situação de calamidade institucional
que aflige o sistema de segurança pública como um
todo, desde a polícia até as penitenciárias, passando
pelos desempenhos medíocres do Ministério Público
e do Poder Judiciário.

No entanto, essas estatísticas nos demonstram
que a polícia é a maior responsável pela impunidade
que incentiva de forma crescente a ousadia da crimi
nalidade, pois sua eficácia se limita a realizar indicia
mentos por autoria em apenas 24% das ocorrências.
Na realidade, esta percentagem ainda é menor, por
que grande parte dos processos que se extinguem
nas varas penais resulta dos erros crassos cometidos
pelas polícias civis, por ocasião da elaboração dos in
quéritos policiais.

Entendemos, portanto, que um dos fatores que
mais contribuem para este quadro calamitoso é o
despreparo profissional de policiais civis e militares,
em suas respectivas academias de ensino. Acredita
mos que esses órgãos, no afã de colocar policiais nas
ruas e preencher os claros das repartições policiais,
autorizam que alunos ainda não plenamente capaci
tados sejam postos intempestivamente em ação, o
que resulta em operações desastradas e em abjeto
tratamento ao cidadão honesto que procura a prote
ção do Estado.

Em solidariedade com o sentimento de incon
formismo com a impunidade, que se alastra a cada

Estabelece o cumprimento de, no
mínimo, 90% da carga horária total pre
vista como condição para que se autori
ze o emprego de alunos dos cursos de
formação de policiais civis e militares em
atividades de policiamento real.

PROJETO DE LEI N° 4.361, DE 2001
(Do Sr. Feu Rosa)
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11- as terras devolutas indispensáveis à defesa (Às Comissões de Relações Exteriores
das fronte.iras, das f?rtificações ~ co~stru~ões milita- e de Defesa Nacional; e de Constituição e
res, das vias federais de comunJcaçao e a preserva- Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 2411)
ção ambiental, definidas em lei; :

111-os lagos, rios e quaisquer correntes de água
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de
um Estado, sirvam de limites com outros países, ou
se estendam a território estrangeiro ou dele prove
nham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí
trofe com outros países; as praias marítimas; as ilhas
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas
referidas no art. 26, 11;

V - os recursos naturais da plataforma continen-
tal e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;

VII- os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII- os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os síti-
os arqueológicos e pré-históricos;

XI- as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.

§ 10 É assegurada, nos termos da lei, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, participa
ção no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais no res
pectivo território, plataforma continental, mar territori
alou zona econômica exclusiva, ou compensação fi
nanceira por essa exploração.

§ 20 A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros
de largura, ao longo das fronteiras terrestres, desig
nada como faixa de fronteira, é considerada funda
mentai para defesa do território nacional, e sua ocu
pação e utilização serão reguladas em lei.



Dep. Pedro Valadares (PSB-SE).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
câmara dos Deputados

Ao mesmo tempo, encaramos problemas como
a substituição dos Secretários, que não é clara no
Regimento Interno, mas vem-se fazendo com o acú
mulo de Secretarias por um mesmo Secretário quan
do um titular se ausenta. Entendemos não ser este
mecanismo ideal, pois há Secretarias que, por natu
reza, já são responsáveis por inúmeros trabalhos.

Desse modo, apresento aqui proposta de mi
nha autoria no intuito de proporcionar a substituição
temporária dos Secretários em dois casos distintos:
nas ausências às Reuniões da Mesa e nas licenças
previstas no art. 235 do Regimento Interno, quais
sejam: missão temporária de caráter diplomático ou
cultural, tratamento de saúde e licença por interesse
particular.

TíTULO 11
Dos Órgãos da Câmara dos Deputados

CAPíTULO I
Da Mesa

SEÇÃO I
Disposições Gerais

- Art. 14. À Mesa, na qualidade de Comissão Dire
tora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e
dos serviços administrativos da Câmara.

§ 1° A Mesa compõe-se de Presidência e de Se
cretaria, constituindo-se, a primeira, do Presidente e

Justificação

"Art. 19 .

§ 1°A Cada Secretário será substituído
pelo Suplente nas seguintes situações:

I - ausência a reuniões da Mesa;
11 - licenças estabelecidas no art. 235.

A proposta que ora apresento visa dinamizar o
papel da Suplência da Mesa, ao mesmo tempo que
estabelece o mecanismo de substituição dos Secre
tários.
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dia na sociedade brasileira, decidimos apresentar a Atualmente, a função dos Suplentes restrin-
nossa iniciativa, no sentido de que a autorizã.ção para ge-sé 'Cio disposto no § 1° do art. 19 do Regimento
o exercício da atividade policial apenas seja autoriza- Interno, que dispõe sobre a substituição do Presiden-
do quando os alunos das academias de polícia te- te em sessão, após a prerrogativa dos Vi-
nham completado, no mínimo, 90% da carga horária ce-presidentes e dos Secretários. Note-se, aqui, que
prevista para o respectivo curso. na ausência de todos os membros da Mesa, inclusive

Na certeza de que a nossa proposição se cons- os Suplentes, a Presidência poderá ser exercida por
titui em aperfeiçoamento oportuno e conveniente qualquer Deputado. Sendo esta a sua única designa-
para o ordenamento jurídico federal, esperamos po- ção - facilmente delegável, restam poucas incum-
der contar com o valioso apoio dos nobres Pares em bências aos Suplentes com relação à Mesa Diretora.
favor de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 23 de Março de 2001. - De
putado Feu Rosa

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

Sala das Sessões, - Dep. Pedro Valadares
(PSB-SE)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 140, DE 2001
(Do Sr. Pedro Valadares) .

Altera os arts. 14 e 19 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados,
estabelecendo a efetiva substituição dos
Secretários da Mesa Diretora pelos
Suplentes.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
N° 63, de 2000).

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Os arts. 14 e 19 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 14 .
§ 2° A Mesa contará, ainda, com

quatro Suplentes de Secretário para o efeito
dos §§ 1° e 1° A do art. 19. (NR).



CAPÍTULO 11
Da Licença

TÍTULO VII
Dos Deputados

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Desti
na-se a presente sessão solene, de autoria do nobre
Deputado Luiz Piauhylino, a homenagear os 70 anos
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

Art. 235. O Deputado poderá obter licença para:

I - desempenhar missão temporária de caráter
diplomático ou cultural;

II - tratamento de saúde;

111- tratar, sem remuneração, de interesse parti
cular, desde que o afastamento não ultrapasse cento
e vinte dias por sessão legislativa;

IV - investidura em qualquer dos cargos referi
dos no art. 56, I, da Constituição Federal.

§ 1° Salvo nos casos de prorrogação da sessão
legislativa ordinária ou de convocação extraordinária
do Congresso Nacional, não se concederão as licen
ças referidas nos incisos 11 e 111 durante os períodos
de recesso constitucional.

§ 2° Suspender-se-á a contagem do prazo da li
cença que se haja iniciado anteriormente ao encerra
mento de cada semlperíodo da respectiva sessão le
g islativa, exceto na hipótese do inciso II quando tenha
havido assunção de Suplente.

§ 3° A licença será concedida pelo Presidente,
exceto na hipótese do inciso I, quando caberá à Mesa
decidir.

§ 4° A licença depende de requerimento funda
mentado, dirigido ao Presidente da Câmara, e lido na
primeira sessão após o seu recebimento.

§ 5° O Deputado que se licenciar, com assunção
de Suplente, não poderá reassumir o mandato antes
de findo o prazo, superior a cento e vinte dias, da
licença ou de suas prorrogações.

SEÇÃO 111
Da Secretaria

Art. 19. Os Secretários terão as designações de
Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, cabendo ao
primeiro superintender os serviços administrativos da
Câmara e, além das atribuições que decorrem desta
competência:

I - receber convites, representações, petições e
memoriais dirigidos à Câmara;

II - receber e fazer a correspondência oficial da
Casa, exceto a das Comissões;

111- decidir, em primeira instância, recursos con
tra atos do Diretor-Geral da Câmara;

IV - interpretar e fazer observar o ordenamento
jurídico de pessoal e dos serviços administrativos da
Câmara;

V - dar posse ao Diretor-Geral da Câmara e ao
Secretário-Geral da Mesa.

§ 1° Em sessão, os Secretários e os seus Su
plentes substituir-se-ão conforme sua numeração or
dinal, e assim substituirão o Presidente, na falta dos
Vice-Presidentes; na ausência dos Suplentes, o Pre
sidente convidará quaisquer Deputados para substi
tuirem os Secretários.

§ 2° Os Suplentes terão as designações de Pri
meiro, Segundo, Terceiro e Quarto, de acordo com a
ordem decrescente da votação obtida.

§ 3° Os Secretários só poderão usar da palavra,
ao integrarem a Mesa durante a sessão, para chama-
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de dois Vice-Presidentes e, a segunda, de quatro Se- qa dos Deputados, contagem dos votos ou leitura de
cretários. documentos ordenada pelo Presidente.

§ 2° A Mesa contará, ainda, com quatro Suplen- ..
tes de Secretário para o efeito do § 1° do art. 19.

§ 3° A Mesa reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por quinzena, em dia e hora prefixados, e, extra
ordinariamente, sempre que convocada pelo

Presidente ou por quatro de seus membros efe
tivos.

§ 4° Perderá o lugar o membro da Mesa que de
ixar de comparecer a cinco reuniões ordinárias con
secutivas, sem causa justificada.

§ 5° Os membros efetivos da Mesa não poderão
fazer parte de Liderança nem de Comissão Perma
nente, Especial ou de Inquérito.

§ 6° A Mesa, em ato que deverá ser publicado
dentro de trinta sessões após a sua constituição, fixa
rá a competência de cada um dos seus membros,
prevalecendo a da sessão legislativa anterior enquan
to não modificada.



Legalidade e liberdade são as tábuas
da vocação do advogado. Nelas se encerra,
para ele, a síntese de todos os mandamen
tos. Não desertar a Justiça, nem cortejá-Ia.
Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe re
cusar o conselho. Não transfugir da legali
dade para a violência, nem trocar a ordem
pela anarquia. Não antepor os poderosos
aos desvalidos, nem recusar patrocínio a
estes contra aqueles. Não servir sem inde
pendência à Justiça, nem quebrar a verdade
ante o poder. Não colaborar em persegui
ções ou atentados, nem pleitear pela iniqüi
dade ou imoralidade. Não se subtrair à defe
sa das causas impopulares, nem à das peri
gosas, quando justas. Onde for apurável um
grão, que seja, de verdadeiro direito, não re
gatear ao atribulado o consolo do amparo
judicial. Não proceder, nas consultas, senão

Profissão que, entrelaçada pelas rela
ções mais íntimas ao sacerdócio da Justiça,
impõe ao advogado a missão da luta pelo
direito contra o poder, em amparo dos inde
fesos, dos proscritos, das vítimas da opres
são, tanto mais recomendáveis à proteção
da lei, quanto mais formidável for o arbítrio,
que os esmague, quanto mais sensível for o
vazio, que a ignorância, a covardia de uns,
o desalento de outros, a letargia geral abri
rem de redor dos oprimidos.

Permanece viva nas palavras de Rui Barbosa a
lição de respeito supremo ao direito dos mais miserá
veis, direito este que:

Não é menos sagrado, perante a Justi
ça, que o do mais alto dos poderes. Antes,
com os mais miseráveis é que a Justiça
deve ser mais atenta, e redobrar de escrú
pulo; porque são os mais mal defendidos,
os que suscitam menos interesse, e os con
tra cujo direito conspiram a inferioridade na
condição com a míngua dos recursos.

Prossegue o insigne jurista com a seguinte afir
mação:
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Convido para compor a Mesa S. Exa o Senador democrático, para a elaboração de uma Constituição
Bernardo Cabral (Palmas.); o Deputado José Róberto confórme"essa orientação, a consagrar direitos e Ii-
Batochio, ex-Presidente da Ordem dos Advogados do berdades fundamentais, direitos de caráter político,
Brasil (Palmas.); o Dr. Rubens Approbato, Presidente social, econômico e cultural, liberdade de expressão,
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do educação, trabalho e salário dignos, proteção à famí-
Brasil (palmas); o Ministro Aldo Fagundes, Presidente lia, ao menor, ao idoso, às minorias etc.
do Superior Tribunal Militar (Palmas.); o Dr. Eduardo A propósito, Rui Barbosa exalta a advocacia
Seabra Fagundes, ex-Presidente da Ordem dos como:
Advogados do Brasil (Palmas.).

A residência convida todos para, de pé, ouvir o
Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Exmo

Sr. Senador Bernardo Cabral; Exmo Dr. Rubens
Approbato, Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil; Exmo. Sr. Ministro
Aldo Fagundes, Presidente do Superior Tribunal Mili
tar; Exmo Dr. Eduardo Seabra Fagundes, ex-Presi
dente da Ordem; meu nobre companheiro Deputado
José Roberto Batochio, também ex-Presidente da
Ordem; Sras. e Srs. Deputados; minhas senhoras e
meus senhores, a Câmara dos Deputados tem a hon
ra de homenagear a Ordem dos Advogados do Brasil
por seu trabalho, pelas conquistas e êxitos em 70
anos de existência. Durante esse período, distinguin
do-se pela determinação e pela combatividade na su
peração de uma série de obstáculos e desafios, a
OAB desempenhou com eficiência e galhardia não
apenas a missão de bem representar uma categoria
profissional da mais alta relevância, mas, além de
suas funções administrativas e pontuais, assumiu
junto à Nação responsabilidades e compromissos
que a inscrevem em definitivo na história como uma
das mais importantes e tradicionais instituições de
nosso País.

Tornou-se, portanto, a OAB uma força sempre
presente, atuante, requisitada e respeitada na luta
pela afirmação das liberdades democráticas e pelo
progresso institucional do País.

Mais que o cumprimento fiel de suas atribuições
na defesa dos interesses de seus filiados, a OAB dig
nifica o compromisso histórico da entidade com a de
fesa do Estado democrático de Direito, da Constitui
ção, dos direitos humanos e da justiça social. Tem
sido a OAB, com efeito, incansável na busca de solu
ções para o aperfeiçoamento e a celeridade da atua
ção de todo o amplo conjunto de órgãos e instrumen
tos responsáveis pela aplicação da justiça no País.

Nesse sentido, não se pode deixar de assinalar
os vínculos existentes entre a OAB e o Poder Legisla
tivo, a comunhão de responsabilidades e objetivos,
que concorreram para o restabelecimento do regime
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OAB: 70 ANOS DE LUTA PELA
PÁTRIA E PELA CIDADANIA

Ao longo de 500 anos, a história do
Brasil tem sido escrita com a pena do deste
mor, a determinação de grandes figuras
que, em todos ciclos de nossa história, luta
ram para propiciar ao país os grandes eixos
de sua consolidação institucional e política,

com a imparcialidade real do juiz nas sen- Aproveitamos o ensejo para parabenizar tam-
tenças. Não fazer da banca balcão, ou da bém o Presidente anterior, Dr. Reginaldo Oscar de
ciência mercatura. Não ser baixo com os Castro, a cuja gestão eficiente se deve uma série de
grandes, nem arrogante com os miseráveis. iniciativas louváveis, entre as quais, no campo do en-
Servir aos opulentos com altivez e aos indi- sino jurídico, a criação da Escola Nacional de Advo-
gentes com caridade. Amar a Pátria, estre- cada, que se propõe a desempenhar papel de articu-
mecer o próximo, guardar fé em Deus, na ladora de uma política de formação do advogado.
verdade e no bem. Com o desejo de êxito na mais nobre das mis-

sões, que é a de servir à justiça, saudamos ainda os
Presidentes das Seccionais da OAB, os Diretores, os
Conselheiros Federais e Seccionais da OAB, as ad
vogadas e os advogados.

Enfim, a relevância da profissão do advogado
associada a essa dimensão grandiosa da trajetória da
OAB, pontuada por inúmeras e importantes conquis
tas obtidas em 70 anos de atividades, e, sobretudo, o
compromisso, o efeito e a afirmação de condições
concretas para manter a tradição de elevada compe
tência e qualidade no trato das principais questões
que dizem respeito à Nação justificam plenamente as
homenagens tributadas por esta casa à Ordem dos
Advogados do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce

do a palavra ao autor do requerimento para a realiza
ção desta sessão solene, eminente Deputado Luiz Pi
auhylino.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente da Câmara
Federal, Deputado Efraim Morais; Exmo. Sr. Senador
Bernardo Cabral, ex-Presidente da OAB e atual Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e Cida
dania do Senado Federal; Sr. Presidente do Conselho
Federal da OAB, Dr. Rubens Approbato; Srs.
ex-Presidentes do Conselho Federal da OAB aqui
presentes, nobre colega Deputado José Roberto Ba
tochio e Dr. Eduardo Seabra Fagundes; Sr. Ministro
Aldo Fagundes, do Superior Tribunal Militar; Sras e
Srs. Deputados, caros amigos advogados, minhas se
nhoras e meus senhores, peço permissão para ler a
mensagem do Presidente do Conselho Federal da
OAB, Rubens Approbato Machado, saudando esta
sessão solene, antes de fazer meu discurso.

Seguindo esse exemplo e representando a
grandeza e a dignidade da profissão, Sobral Pinto ce
lebrizou-se como defensor da liberdade e da legalida
de, intercedeu em favor de presos e perseguidos polí
ticos, contestou todos os atos autoritários do regime
militar e foi um dos arautos da anistia e da redemocra
tização do País.

Rui Barbosa, Clóvis Beviláqua, Pontes de Mi
randa, Cândido Mendes de Almeida, Evaristo de Mo
rais, Miguel Reale, Heráclito Fontoura Sobral Pinto
são alguns nomes que encarnam e atestam a extraor
dinária dimensão do trabalho no campo do Direito.

Hoje, deparamo-nos com novos desafios e a
certeza de que há muito ainda o que fazer para a
construção de um país melhor e, sobretudo, mais jus
to, capaz de erradicar definitivamente os fatores de
exclusão social, a miséria, a violência, a criminal idade
e o subdesenvolvimento.

Num país ainda caracterizado por tantas desi
gualdades, cumpre empreender reformas profundas,
preservando contra o efêmero o prestígio e a certeza
da eficácia dos direitos humanos, da ética, da cidada
nia e do Estado democrático de Direito, de forma que
a atuação firme da OAB continua sendo especialmen
te necessária.

Renovamos, pois, a confiança no papel e na efe
tiva contribuição da OAB, empenhada na valorização
da advocacia, bem como no incentivo à participação
do advogado nas grandes causas do povo brasileiro e
na defesa do constante aperfeiçoamento das institui
ções nacionais.

A Câmara dos Deputados dirige, nesta oportuni
dade, as merecidas saudações ao Dr. Rubens Appro
bato Machado, que assumiu a Presidência da OAB no
dia 10 de fevereiro deste ano, disposto a dar continui
dade ao trabalho dos que o antecederam, consciente
de que a advocacia é uma árdua tarefa a serviço da
justiça, reafirmando, então, a necessidade de enfren
tar novas lutas e dar atendimento às demandas pri
mordiais de nossa sociedade, com a mesma força,
coragem e tenacidade que a OAB e os advogados
sempre empregaram em defesa da justiça, do Direito,
da liberdade, da ordem e da democracia.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feIra 28 07655

e a força do povo, cuja mobiliza.ç~b permà~ dó democrátíco, por ocasião da ameaça de
nente foi decisiva para fincar as raízes da gólpe contra a posse do Presidente eleito,
Cidadania. Juscelino Kubitschek, em 56; e por ocasião

Na passagem da sociedade escrava- da renúncia de Jânio Quadros e posse de
gista para a sociedade dos direitos igualitári- João Goulart, em 61; na defesa da demo-
os, na luta intensa para construir e preser- cracia, durante a ditadura militar, implantada
var a unidade territorial no século XIX, em em 64; na defesa dos presos políticos e na
meio à fragmentação das colônias espanho- dura luta contra os ciclos de cassação de di-
las na América Latína, nos embates que reitos políticos e contra os instrumentos de
marcaram a transição do regime autoritário repressão; pelo resgate do habeas corpus,
para o regime democrático e que tiveram suspenso pelo AI-5; pela reabertura demo-
continuidade até décadas recentes, uma crátíca, a partir de 1974; pela liberdade dos
classe de profissionais tem se destacado: a movimentos sociais, reprimidos desde 1964;
classe dos advogados. pela continuidade da abertura política, que

As grandes causas do país, segura- possibilitou a volta dos exilados polítícos,
mente, sempre se valeram das forças da constituindo-se em passo fundamental para
Advocacia. Foi assim na Independência, na a ampliação das liberdades públicas.
elaboração da primeira Constítuição, de Não podemos deixar de lembrar o pe-
1824, da Lei do Ventre Livre, em 1871, na ríodo conturbado do autoritarismo militar,
Lei Áurea, de 1888, na Proclamação da Re- quando a ação da linha dura passou a ex-
pública, em 1889. Os advogados deixaram plodir bombas em jornais e em instituições,
suas marcas na definição das fronteiras na- estourando uma carta-bomba, enviada ao
cionais, nas cartas constitucionais, na vasta presidente da OAB, na sede da entidade,
semeadura de nossa cultura institucional, matando sua secretaria, dona Lyda Montei-
plantando as sementes da liberdade de ex- ro da Silva, enquanto figuras da Igreja e do
pressão e de associação, o estatuto do ha- mundo jurídico eram vítimas de seqüestros.
beas corpus, o mandado de segurança, o Os atos criminosos culminaram com a tenta-
direito de greve e os direitos trabalhistas e tíva de explodir o Centro de Convenções do
tantos outros. Riocentro, em 1981.

Esse extraordinário esforço foi canali- Esteve a OAB à frente dos movimen-
zado para sua entídade maior: a Ordem dos tos sociais e políticos que culminaram com
Advogados do Brasil, criada em 1930, que a Campanha das Diretas-Já, em 1984.
passou a atuar na linha de frente da socie- Na intransigente luta contra a corrup-
dade, abrindo uma história de lutas e con- ção, a OAB foi a vanguardeira no processo
quistas sob o signo da Justíça, da Liberda- de impeachment do primeiro Presidente
de, da Ordem e da Democracia. eleito pelo voto direto, após o restabeleci-

A história da OAB, nos seus 70 anos, mento do Estado de Direito e da edição da
confunde-se com as lutas memoráveis da Constituição Cidadã.
sociedade civil no século XX. Lutas essas de A chama de ontem é a inspiração de
combate e resistência ao autoritarismo, de hoje. Novas lutas se apresentam em novas
defesa do Estado Democrático de Direito. trincheiras.

A Ordem, de 1930 até hoje, tem sido a A luta, hoje. se dá, como fundamental,
entidade-símbolo da expressão da Cidada- no plano da defesa dos direitos humanos,
nia. No início, sintonizada com os anseios em todos os níveis. Trata-se de uma grande
de modernização do país, abriu frente de luta com muitas batalhas, dentre as quais a
luta contra o anacronismo da República Ve- mais importante se insere o combate às de-
lha. Fez-se presente em todas as crises ins- sigualdades sociais. O desenvolvimento da
títucionais: no Movimento Constítucionalista; economia não deve ser o ópio de um povo e
no combate à ditadura do Estado Novo; na jamais selVir de escudo para encobrir as
oposição à Constituição de 37; na luta pela imensas lacunas na área social.
redemocratízação do país, em 45, e na ela- Urge combater a injustiça e pérfida
boração da Carta de 46; na defesa do Esta- equação da distribuição de renda que divide
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a sociedade brasileira em compartimentos, simplesmente na condição de Senador da República,
onde estão sitiados cidadãos de primeira, ou de Presidente da Comissão de Constituição e Jus-
segunda e terceira classes. tiça do Senado Federal, mas fazê-lo, Sr. Presidente,

Urge trabalhar pela consolidação de isto sim, na condição de Relator da Carta Cidadã, de
nossas instituições, respeitando suas nor- 5 de outubro de 1988. (Palmas.) Como não podemos
mas e disposições, princípio basilar para o fugir à verdade histórica, sinto-me honrado de haver
desenvolvimento da ordem. sido o segundo signatário dessa Carta, antecedido

Urge acabar com o abuso da edição e apenas pelo grande brasileiro, o inesquecível Ulysses
reedição continuadas de medidas provisóri- Guimarães. (Palmas.) Saúdo o Presidente do Conse-
a.s, ~iolê~cia inominável aos preceitos cons- lho Federal, Rubens Approbato, que, desde o instante
tltuclonals. . . em que assumiu a Presidência do Conselho Federal,

u.rge,.por fIm, C!efender as bases da CI- tem-nos ministrado aulas sapientíssimas sobre a rea-
dadama. atIVa, amplia~do os. e~paços da de- Iidade político-institucional brasileira, defendendo
mocr~cla re!!r~sentatlVa, elimmando a cor- aquelas teses que seguidas vezes temos patrocinado
~Up?~O em!~mlCa ~ as entra~~as do poder aqui neste Plenário, entre elas, a restrição ao uso in-
mVlslvel. E mafastavel a poslçao da Ordem d'" d d . t't t d d·d . ,. St . 'd d . b'd d d' Iscnmlna o o Ins I u o as me I as provlsonas. a-
c~~ r~. a Impum a ~, a Impro, I a e I a Iml- údo também, e o faço com imensa alegria, aquele que
ms,raLlva a corrupçao em qua quer nlve ou .• .

t ' clamou nessa mesma tribuna com veemenCla, com
se ar.Com este relato e esta mensagem, a autorida~~, com dig~idade incomparável e qu~.hoje,
Ordem dos Advogados do Brasil tem a sa- no eXer?I?IO da ma~lstr~tura,te~.a responsabilidade
tisfação e a honra de, mais uma vez, evocar de p~esldlr o ~up~r.lor Tnbunal MIlitar, o ex-Deputado,
sua história e sinalizar suas bandeiras na ex-Llder e hOJe Ministro Aldo Fagundes. (Palmas.) Na-
crença de que, assim o fazendo, e;tará turalmente, também, ~ão. m? dispensaria, Sr., Presi-
cumprindo sua missão de fiel intérprete dos dente, de. uma referen?la aquele homem, ~~uele
sentimentos da coletividade. companheiro nesta Legislatura que tem pontificado

Por fim, a OAB agradece às manifesta- na tribuna José Roberto Batochio (Palmas.), que
ções cívicas em torno de seu 70° aniversá- quando assoma à tribuna desta Casa é sempre escu-
rio, particularmente aos Nobres Membros do tado por todos nós. Realmente, S. Exa tem autoridade,
Parlamento Brasileiro que patrocinam este tem tradição de luta, tem competência, tem c1arivi-
evento, convidando a todos a continuar per- dência e tem descortino, orientando a todos nós seus
manentemente mobilizados em torno da companheiros neste plenário. Por fim, desejo saudar
meta de consolidação da Cidadania. a todos neste instante, como advogado que sou no

Rubens Approbato Machado meu Estado, saudar os companheiros lá do Ceará,
Presidente do Conselho Federal da como V. Exa deve fazê-lo em relação aos companhei-

Ordem dos Advogados do Brasil. (Palmas.) ros de Pernambuco e, por natural extensão, a todos

O Sr. Mauro Benevides - V. Exa me concede aqueles que no Brasil exercem essa difícil atividade
um aparte? profissional. Neste instante, nobre Deputado Luiz Pia-

o SR. LUIZ PIAUHYLlNO - V. Exa está com a uhylino, desejo fazer um pedido a V. Exa, no contexto
palavra. desta comemoração: Já assis~i à pa.rticipação da OA~

O Sr. Mauro Benevides - Com a permissão de em grandes acontecimentos, 1n_c1U~IVe quando rece~l,

V. Exa, nobre Deputado Luiz Piauhylino, e com a con- em 1.992, aquela representaçao firmada pelo ent~o

cordância do nosso Presidente Efraim Morais, após a Presidente do Con~elho.Federal, Dr. Marcelo_Laven~-
leitura desse documento, da maior importância, em re, que nos conduzIu ao Impeachment do entao Presl-
que a OAB relata suas lutas ao longo desses 70 anos, dente da República. Gostaria que, no ensejo desta
me permitiria, como advogado que sou, com uma mi- comemoração, reenfatizando pontos de vista defendi-
Iitãncia intermitente, em função das restrições regula- dos pelos Presidentes que antecederam Rubens
mentares, que V. Exa bem conhece, saudar neste ins- Approbato - e também por ele, recentemente -, aqui
tante a Mesa, como já o fiz em relação ao seu Presi- fixássemos uma posição: que esta Casa, presidida
dente, que proferiu uma brilhante alocução sobre o exemplarmente pelo Deputado Aécio Neves, nos con-
magno evento que se festeja neste instante, mas tam- duza ao caminho para limitar o uso de medidas provi-
bém o Senador Bernardo Cabral, e quero fazê-lo não sórias, a fim de que não se conspurque aquela prerro-
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gativa inerente à própria atividade legislativa. (Palmas criados os primeiros cursos jurídicos no Brasil, um na
prolongadas.) _'-~ .-:;,: cidade de)3ão Paulo e o outro em Olinda, em meu

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO - Agradeço ao nobre Estado, Pernambuco.
Deputado Mauro Benevides o brilhante aparte, que Em pouco tempo, a recém-formada classe dos
enriquece esta solenidade. advogados brasileiros passa a acompanhar com inte-

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados e convida- resse ?S aconteci~en~os na a~tiga Capital do império
dos, aqui falo muito mais com a alma do advogado. A e. r~unlr-se para discutir o destmo dos advogados bra-
advocacia na família Piauhylino existe desde 1905, sllelros.
quando meu avô se formou bacharel pela Faculdade No dia 16 de maio de 1843, a Gazeta dos Tribu-
de Direito de Recife, na Casa de Tobias Barreto. nais publicou os estatutos da Associação dos Advo-

Não exercitou a advocacia, mas inspirou meu gad~s .de Lisboa, o que despertou n~s ~dvogad?s
pai, que se formou em 1939 na mesma Faculdade e brasileiros fo.rmados na Facul:Jade de_Direito em Ohn-
que, em 1940, fundou banca de advocacia em Recife, da, que funclon~v~ no Mosteiro de ~ao Bent?, e pela
ainda existente, após 61 anos de atividade ininterrup- F~culdade de Dlr~lto do Largo d~ Sao Franclsc?, em
ta com seu fundador freqüentando o Foro do Recife Sao Paulo, o anseio por uma entidade que reunisse e
a~s 83 anos de idade. ' disciplina.sse a atividade d?s profissionais de Direito,

li d . d"t Ih d h . D o que veio acontecer no dia 7 de agosto do mesmo
u o ISSO me ~ mUI o orgu o e ser oJ.e e~ ano, quando foi publicado o "Aviso" da corte de D. Pe-

putado Federal. E digo. ~~ to~os q~e .cheguel aquI dro 11 aprovando os Estatutos do Instituto dos Advoga-
como advogado, pela mlhtancla. profiSSional em Per- dos Brasileiros, ressaltando em seu art. 2° que a fina-
nambu?o e outros Est~dos. ~~I conv~c~do em mo- lidade do Instituto era organizar a ordem dos advoga-
mento Importa~te da vl~a. polltlca brasileira a, repre- dos em proveito geral da ciência e da jurisprudência.
sentando a sociedade CIVil, ser Parlamentar, elegen- '. .. ..
do-me, em 1986, suplente de Senador, assumindo a . ~o dia 21 de.agosto de 1843, fOI eleita a p~lI~elra
cadeira em 1988, e, em 1990, elegendo-me Deputado dlretona do Instl~uto dos Ad~ogado~ Br~sllelros,
Federal, sem nunca me ter desligado dos meus com- tendo como Preslden~e FrancIsco Ge Acalaba de
promissos advocatícios. ~ontez~ma, e, no dia 7 d~ setembro,. d~u-se a
.. . mstalaçao solene do IAB, realizada no Coleglo Pedro

VeJo nesta Casa diversos advogados, e menclo- 11 no Rio de Janeiro
no ~osé Roberto Batochio como um símbolo na advo- 'O número de ~dvogados brasileiros atinge uma
cacla. . . .. .. quantidade razoável a partir de 1880, ocasião em que

A FOI com este sentimento q~e s~lIcltel a Mesa ~a a classe dos advogados passa a influenciar significa-
Camara ~os Deputados a reahzaçao desta sessao tivamente na política e em várias outras atividades
solene: dizer o quanto a Ordem dos Advogados do em defesa dos direitos civis.
Brasil é imp~rtante para a d~fesa da cidadania e para Rui Barbosa, que se formou pela Faculdade de
a manut~nçao d~ democ~acla. . . A' Direito de São Paulo em 1870, é um exemplo de con-

FOI com mUita alegna que recebi da Presldencla duta ética e dedicação à advocacia, devido às suas
dessa Casa a aprovação do requerimento por mim virtudes e seu engajamento na luta pela abolição da
apresentado de ses~ão em homenagem à.Ordem dos escravatura e pela liberdade. Teve uma participação
Advogados do Brasil, que completou n~ d~ 1~ de no- fundamental na elaboração da Constituição de 1891
vembro do ano passado 70 anos de eXlstenCla. e deixou lições que ficaram na história do Direito. Foi

Falar sobre a OAB, senhoras e senhores, é o Ministro da Fazenda e duas vezes candidato derrota-
mesmo que discorrer sobre os fatos mais relevantes do à Presidência da República. Foi Senador da Repú-
da nossa história recente, e, por mais que nos esfor- blica e chefiou a missão brasileira durante a Confe-
cemos para exaltar tão grandes feitos realizados pela rência de Paz em Haia, onde surpreendeu a todos ao
instituição, ficaremos sempre muito aquém de suas defender a tese da igualdade entre os países. Por sua
realizações. irrepreensível conduta como advogado e cidadão e

A Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje ho- seu extraordinário humanismo e senso de justiça, Rui
menageamos, chega ao século XXI como a represen- Barbosa foi escolhido ern 1948 como o patrono dos
tação de classe com o maior número de associados advogados brasileiros.
do mundo, o que nos dá a verdadeira dimensão dessa A instituição da Ordem dos Advogados do Brasil
instituição, que teve suas origens a partir de 1827, se dá quase um século depois da criação do Instituto
quando, por decreto do Imperador D. Pedro I, foram dos Advogados Brasileiros, através da assinatura



07658 Quarta-feIra 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

pelo Chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, do pressão da liberdades democráticas vividos no País,
Decreto n° 19.408, de 18 de novembro de 1930. o Estado Novo e o regime militar instalado em 1964.

O primeiro Estatuto da OAB, com a designação Mais tarde, ao interpretar o sentimento nacional de
de Regulamento, foi aprovado pelo Decreto 20.784, rejeição a Fernando Collor de Mello, por sua conduta
em 1931, que criou o Conselho Federal da Ordem, antiética na Presidência da República, a OAB e a
vindo a ser instalado em 1933, sendo eleitos para a Associação Brasileira de Imprensa, ali representada
Presidência Levi Carneiro e para a Secretaria-Geral pelo bravo pernambucano Barbosa Lima Sobrinho,
Attílio Viváqua, que permaneceram à frente da OAB entraram com petição no Congresso Nacional para o
por três mandatos consecutivos na fase de consolida- seu julgamento por crime de responsabilidade, o que
ção da entidade, período em que foi elaborado o CÓ- culminou com a cassação do mandato de Fernando
digo de Ética, foram organizadas as seções estaduais Collor. O advogado das entidades e da sociedade
e solucionados os problemas de interpretação do brasileira foi o Dr. Evandro Lins e Silva. Recordo-me
Estatuto. de que, neste plenário, na hora de proferir o meu voto,

A OAB, senhoras e senhores, inicia sua trajetó- ti~e o.orgulho ~e fazê-lo em hom~n~gem à OAB. E
ria institucional na defesa das liberdades democráti- disse ISSO no microfone deste plenano.
cas e dos direitos humanos em um período marcado A Ordem dos Advogados do Brasil tem sido a ali-
pelas medidas de exceção do estado de sítio e da Lei ada constante da sociedade brasileira na luta pelos di-
de Segurança Nacional, em 1935, como bem desta- reitos civis e democráticos. Foi assim no Estado Novo,
cou aqui o Presidente Rubens Approbato em sua nas primeiras eleições após a queda do Estado Novo,
mensagem, e do totalitarismo do Estado Novo, de na posse de Juscelino Kubitschek, durante o regime
1937. Milhares de prisões de opositores do regime fo- militarde 1964, lutando sempre até conseguir a restau-
ram efetuadas, e o Tribunal de Segurança Nacional, ração ao Estado de Direito, a revogação da Lei de Se-
criado por Getúlio Vargas, com a finalidade de julgar gurança Nacional, a restauração do habeas corpus,
os revoltosos comunistas, acabou tornando-se o pal- das garantias plenas da magistratura, o respeito aos
co de uma luta entre os defensores do Estado de Di- direitos humanos, a anistia geral e irrestrita, e a convo-
reito e os apologistas do totalitarismo, em que o epi- cação de uma Assembléia Geral Constituinte.
sódio das prisões de Luís Carlos Prestes, Olga Bená- Juristas extraordinários como Raymundo Faoro,
rio, Harry Berger e Elise Ewert, em 1936, e de outros Caio Mário da Silva Pereira, na qualidade de
opositores e oposicionistas ao regime pôde destacar Presidentes da OAB, foram os interlocutores da
a atuação dos advogados Evandro Lins e Silva e So- sociedade com o presidente Geisel, durante o regime
bral Pinto, indicados pela OAB para defender os réus. militar, em busca da redemocratização do País.
Apesar do empenho e da bravura dos advogados na A democracia venceu e o País iniciou um novo
~efesa de seus clientes, alguns acusados só seriam ciclo político e de desenvoivimento, e a OAB, como
IIbertado~ em 19~5, .com a queda do Estado Novo e a sempre, persegue os mais elevados objetivos, como
decretaçao da anistia. a ética na política, o respeito à natureza através do Di-

Sobral Pinto, em uma de suas magistrais defe- reito Ambiental e a condenação veementemente da
sas, após esgotar todos os recursos na defesa de violência, da corrupção e da impunidade.
Luis Carlos Prestes e ~arry Berger, víti~as de tortu~ Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a oportu-
ras e ma~s-tratos ~o c~rcere, chegou a Invocar a I~I nidade de homenagear a OAB, que completou 70
de proteçao aos ~ntr:n~IS, rec~rso que ga.nhou not~n- anos de inestimáveis serviços prestados aos seus as-
edad~ no campo jundlco. ASSinOU o manl~esto.pedln- sociados, ao povo brasileiro e à consolidação da de-
do o fim. do Estado Novo em 19~5, assumiu ~ IIder~n- mocracia e da justiça em nosso País.
ça da Liga de Defesa da Legalidade, para garantir a .
posse de Juscelino Kubitschek, combateu o golpe mi- Viva a OAB!
litar de 1964, sendo preso, inclusive. Foi Presidente Muito obrigado. (Palmas.)
do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Conselho O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-
Federal da OAB em 1964. dência gostaria de registrar a presença do Embaixa-

Homens como Evandro Lins e Silva ajudaram a dor do Chile, Sr. Carlos Eduardo Mena; do Dr. Safe
tornar a OAB um símbolo nacional em defesa dos di- Carneiro, Presidente da OAB-DF (Palmas.); do Dr.
reitos humanos e da democracia. No cargo de Conse- Francisco Lacerda Neto, Presidente do Instituto dos
Iheiro Federal da OAB em várias gestões, teve uma Advogados do Distrito Federal (Palmas.); do Dr. Ro-
atuação marcante nos dois longos períodos de su- berto Busato, Vice-Presidente do Conselho Federal
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da OAB (Palmas.); do Dr. Carlos Mário Velloso Filbo, decadente que nos prendia à pobreza e à miséria.
Vice-Presidente da OAB-DF (Palmas.) . -":~' . '"' NesséÍ horifdramática, nesse tempo decisivo para o

Antes de conceder a palavra ao próximo orador nosso futuro criava-se a Ordem dos Advogados do
inscrito, quero fazer um registro que diz respeito à re- Brasil, que dali em diante se faria observadora atenta
lação entre a OAB, o advogado e o Poder Legislativo. dos mais relevantes episódios da política nacional.
Recentemente, esta Casa, em emenda constitucio- A Revolução Constitucionalista de 1932; o Le-
nal, melhorou a redação do art. 133: "O advogado é vante Comunista de 1935; o advento do Estado Novo,
indispensável à administração da justiça, sendo invio- em 1937; o fim da ditadura Vargas, em 1945; o golpe
lável por seus atos e manifestações no exercício da militar de 1964 e a redemocratização do País, em
profissão, nos limites do Estatuto do Advogado". 1985, são apenas alguns fatos históricos em que a

Aprovada, a matéria encontra-se no Senado Fe- OAB se declarou, altiva e corajosamente, em defesa
deral. Tivemos como Relator da Constituição de 88 o dos direitos humanos, das garantias individuais, da
eminente Senador Bernardo Cabral, que se encontra plenitude democrática, da normalidade institucional e
presente, e, boa notícia para os advogados, S. Exa é o do respeito à justiça.
Relatordessa matéria no Senado Federal. (Palmas.) Tão grande e valioso tem sido esse desempe-

Era o registro que esta Presidência precisava fa- nho que somos levados, muitas vezes, a distinguir a
zer, reconhecendo, claro, a competência dos compa- OAB como instituição que se basta a si própria, como
nheiros Parlamentares que são advogados no traba- entidade que constitui um fim em si mesma. Esquece-
lho dessa peça. mo-nos de que OAB é a Ordem dos Advogados do

Convido o eminente Deputado Luiz Piauhylino, Brasil e, como tal, manifesta-se em nome de todos e
autor desta homenagem, para assumir a Presidência de cada um dos advogados brasileiros, como repre-
dos trabalhos. (Palmas.) sentação maior de uma classe que honra e enobrece

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Conce- a história do Brasil.
do a palavra ao nobre Deputado Zenaldo Coutinho, Só nos reconhecemos, de fato, como povo e
pelo PSDB. como nação porque sabemos do brilhante papel com

O SR. ZENALDO COUTINHO (Bloco/PSDB _ que .a~ultam o~ advogados ~~ cronologia histórica
PA. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sf'! e brasileira. Nos Inst~ntes crUCIaIS ?O~ qu~ pass~~os
Srs. Deputados; Exmo Senador Bernardo Cabral; Mi- ecoa sempre a voz Jlust.re ~os profIssIonaIs do,DireIto,
nistro Aldo Fagundes, Presidente do Superior Tribu- dos. defensores da Justiça, a I~tar contmu~ e
nal Militar; Dr. Rubens Approbato, Presidente do Con- obstlnada~ente em prol do cum~nmento da lei, da
selho Federal da OAB; Deputado José Roberto Bato- manute~çao da ordem, do fortaleCimento de um cor-
chio; Dr. Eduardo Seabra Fagundes, ex-Presidente da pus socIal em que prevaleçam o bem de todos e a
OAB, poucas instituições têm presença tão marcante felicidade de cada um.
e significativa na história contemporânea brasileira Nessa obra gigantesca, advogados e políticos
quanto a Ordem dos Advogados do Brasil. Presença somam forças, empenhando-se, unidos e solidários,
como testemunha, mas, sobretudo, na condição de na consecução de objetivos comuns. Assim nos senti-
protagonista, ao exercer com denodo os graves pa- mos na Câmara dos Deputados, não apenas porque
péis que assume nos mais importantes momentos da entre nós se contam juristas ilustres, mas porque so-
vida nacional. ÀOAB devem-se, assim, as manifesta- mos, Parlamentares e advogados, cavaleiros da mes-
ções que a homenageiam pelos 70 anos de trabalho e ma causa, sonhadores do mesmo sonho.
de luta em favor da liberdade, da justiça e da demo- Esse o sentimento com que a Liderança do
cracia. Saudando-a, o PSDB o faz não apenas em PSDB tem a honra de participar desta sessão solene,
nome dos que o representam na Câmara dos Deputa- comemorativa dos 70 anos da Ordem dos Advogados
dos, mas pela convicção de que esse é o sentimento do Brasil. A todos os advogados e advogadas, a justa
e o desejo do povo, dos milhões de brasileiros sabe- e respeitosa homenagem devida aos brasileiros de
dores de que só com entidades como a OAB construi- quem recebemos, cotidianamente, uma admirável Ii-
remos um Brasil melhor, mais digno e mais justo para ção de competência profissional, de grandeza ética e
as próximas gerações. de amor ao Brasil.

Há 70 anos, punha-se termo à República Velha Sr. Presidente, Sf'! e Srs. Deputados, na quali-
sob a cavalhada vitoriosa da Revolução de 30. Com dade de representante do Líder do PSDB na Câmara
Getúlio, chegava ao poder a promessa de mudança, dos Deputados, louvo a feliz iniciativa do companhei-
de modernização, de adeus ao passado anacrônico e ro de partido Deputado Luiz Piauhylino em solicitar
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esta sessão de homenagem à Ordem dos Advogados e seções estaduais e o maior quadro de associados
do Brasil. registrados em uma entidade de classe no mundo.

A Ordem dos Advogados do 8rasil , ou simples- A OAB, Sr~ e Srs. Deputados, senhoras e se-
mente OAB como é nacionalmente reconhecida, sur- nhores, não é apenas uma entidade que regulamenta
giu da necessidade dos advogados brasileiros de se e fiscaliza o exercício da profissão do advogado, é so-
organizarem em uma entidade de classe desde a cria- bretudo uma instituição que se mantém sempre na
ção, por D. Pedro I, em 1827, dos primeiros Cursos Ju- defesa das liberdades democráticas e dos direitos hu-
rídicos no Brasil, nas cidades de São Paulo e Olinda. manos. Foi desta forma que a OAB se tornou uma re-

As primeiras turmas de advogados fqrmados no ferência nacional em defesa do Estado democrático
Brasil passaram a reunir-se e reivindicar uma institui- de Direito nos períodos marcados pelas medidas de
ção que estabelecesse regras para o exercício da exceção.
profissão e que os representasse oficialmente. Homens com uma dedicação extraordinária na

Em 1843, a Gazeta dos Tribunais publicou os luta pela justiça, como Sobral Pinto, Evandro Lins e
estatutos da Associação dos Advogados de Lisboa, Silva, Laudo de Almeida Camargo, Heleno Carvalho,
despertando nos advogados brasileiros o anseio por José Cavalcanti Neves, Caio Mário, Raymundo Faoro,
uma entidade que reunisse e disciplinasse a atividade Seabra Fagundes, Bernardo Cabral, meu colega De-
dos profissionais de Direito, o que veio acontecer no putado José Roberto Batochio e muitos outros ajuda-
mesmo ano, quando foi publicado o "Aviso" da corte ram a tornar a OAB um símbolo nacional em defesa
de D. Pedro 11 aprovando os Estatutos do Instituto dos dos direitos humanos e da democracia, destacan-
Advogados Brasileiros e estabelecendo em seu art. do-se o Conselho Federal da OAB, que, em suas vári-
2° que a finalidade do Instituto era a de organizar a or- as gestões, teve uma atuação marcante nos dois lon-
dem dos advogados, em proveito geral da ciência e gos períodos de supressão das liberdades democráti-
da jurisprudência. cas vividas no País, o Estado Novo e o regime militar

A Ordem dos Advogados do Brasil teve o início instalado em 1964.
de sua existência assegurado quase um século depo- Dessa forma, a OAB foi, durante todos esses
is da criação do Instituto dos Advogados Brasileiros, anos, uma valorosa aliada da sociedade brasileira na
através da assinatura por Getúlio Vargas do Decreto luta pelos direitos civis e democráticos, como aconte-
n° 19.408, de 18 de novembro de 1930. ceu na Assembléia Nacional Constituinte de 1988 e

O primeiro Estatuto da OAB, com a designação no impeachment de Fernando Collor de Mello, por
de Regulamento, surge em 1931, criando o Conselho sua conduta antiética na Presidência da República.
Federal da Ordem, que é instalado em 1933, seguin- A democracia em nosso País, desde o estabele-
do-se outros decretos-leis, em 1940, 1941 e 1942, cimento da República, foi diversas vezes agredida, e
dispondo sobre o exercício da advocacia, sobre a de- contra seus agressores colocaram-se homens como
tensoria pública e caixas de assistência. Rui Barbosa, que, em 1948, foi escolhido como patro-

As atribuições e regras do exercício da advoca- no dos advogados brasileiros e mais tarde daria o
cia continuaram seu processo de aperfeiçoamento nome ao prêmio criado na OAB para distinguir as
através de várias outras leis a partir da década de 50 grandes personalidades da advocacia, a Medalha Rui
até 1994, destacando-se a de Provimentos do Conse- Barbosa.
lho Federal da OAB, atribuídos pela Lei n° 4.215, de O Brasil do século XXI é uma país com mais de
1963. 164 milhões de habitantes, com uma população urba-

Hoje, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos na próxima de 82% e uma economia com alto índice
Advogados do Brasil são regulamentados pela Lei n° de industrialização e entre as dez maiores do mundo.
8.906, de 1994, que estabelece o ordenamento jurídi- Esta conjuntura obtida nos últimos cinqüenta anos,
co sobre as atividades da advocacia, direitos do advo- devido à grande migração do campo para a cidade,
gado, ética, honorários, impedimentos, sanções e ou- trouxe problemas muito sérios de segurança urbana e
tras atividades, provendo a OAB de um instrumental violência.
jurídico moderno e eficiente das regras para o exercí- A violência política do passado toi substituída
cio da profissão de advogado. pela violência urbana em uma luta desigual entre

O elevado grau jurídico da OAB contribuiu certa- marginais e o cidadão e a conseqüente superlotação
mente para a expansão e a consolidação da institui- dos presídios, cuja preocupação, mais uma vez, mo-
ção, que possui excelentes instalações em sua sede biliza a sociedade e a OAB em busca de soluções.
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Rendo minhas homenagens, e em nome 90 Lí- hoje, sempre esteve na linha de frente contra a opres-
der Jutahy Junior e do PSDB, à Ordem do~ AdVoga- são e:o;àLJtoritarismo e na defesa da ordem jurídica
dos do Brasil e a todos os advogados e advogadas do que expresse as demandas do País por justiça social.
nosso País, de quem recebemos uma admirável lição A história da OAB confunde-se com a história
de competência e de elevado comportamento ético. das mais memoráveis lutas da sociedade civil brasile-

Para encerrar, Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. Deputa- ira do século XX. Éuma história de resistência, de de-
dos, senhoras e senhores, saio do pronunciamento terminação e sobretudo de coerência.
escrito, que muitas vezes esconde emoções, para re- Seu primeiro presidente, o nobre advogado Levi
gistrar a minha alegria de ser também bacharel em Carneiro, assumiu o comando da instituição em meio
Direito, embora não esteja advogando. Com certeza, ao ambiente revolucionário de 1930, fazendo-o em
o Direito é o responsável pelo fato de estar hoje na sintonia com os anseios de renovação e moderniza-
Câmara dos Deputados. Foi depois das lides estu- ção do País e opondo-se aos desmandos e anacro-
dantis na Faculdade de Direito, em 1982, que ingres- nismos da chamada República Velha.
sei na política, na qualidade de Vereador, em Belém. A Nação brasileira advogava então uma ordem
Na seqüência, tornei-me Parlamentar da Câmara dos jurídica que expressasse as demandas do País por
Deputados. justiça social e estivesse em perfeita consonância

Lembrando-me da época de liderança, lutas e com os ideais republicanos.
embates estudantis, rendo minhas homenagens ao A chamada Revolução Constitucionalista de
Presidente da Seção da OAB do Pará, Dr. Ophir Ca- 1932, que mobilizou São Paulo contra o Governo Fe-
valcante Júnior, meu colega desde os bancos escola- deral e acabou derrotada nas armas, foi sem dúvida
res e filho de um ex-Presidente do Conselho Federal um ganho considerável por haver contribuído para a
da Ordem; ao Dr. Adnan Demachki, advogado do inte- convocação de uma Assembléia Constituinte que edi-
rior paraense - estendo essa homenagem a todos os taria a Carta de 1934, restituindo ao País a legalidade
advogados que insistem em lutar pelo Direito no inte- democrática.
rior brasileiro -, mais especificamente de Paragomi- Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. Deputados, a OAB de-
nas; e a este brilhante advogado, ex-Presidente da sempenhou, nessa oportunidade, papel da maior re-
Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Sérgio Couto, levância, dando contribuição apreciável à integração
aqui presente. da Nação brasileira a uma ordem constitucional defi-

Em nome de V. S!!!, rendo minhas homenagens nida. Infelizmente, o Estado de Direito restabelecido
a todos os advogados brasileiros. durou pouco. Em 1937, um golpe de estado outorgou

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) uma Constituição que colocou o Congresso Nacional,

O ~ d' ,.J S 7 Id as Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipa-
uranle o Iscurso uO r. Lena o. d d .,. 'd't d d E t d

C t · h S E'" M . 10 ' ,. IS em recesso, an o IniCIO a I a ura o s a oou In o, o r. ,ralm oraiS, v /- ,

P 'd ~ ,.J' d' d P 'd n Novo, que se prolongou ate 1945.ce- resl enle, uelxa a ca eira a resl en- .
cia, que é ocupada pelo Sr. Luiz Piauhy/ino, A OAB,_apesar de todas ~s ,a~vers~dades e. de
§ 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno. dura.s provaço~s a que a ordem Jundl?a!Ol ~ubmetlda,

continuou na linha de frente da reslstencla, susten-
O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Esta tando a luta pela redemocratização do País, conquis-

Presidência concede a palavra ao nobre Deputado tada em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial.
Eunício Oliveira, pelo PMDB. A Constituinte de 1946 muito deve à contribuição da

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem Ordem dos Advogados do Brasil.
revisão do orador.) - Sr. Presidente; senhores convi- Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. Deputados, significati-
dados, a quem saúdo na figura do nosso Constituinte, vo também foi o desempenho da OAB nos duros anos
Senador Bernardo Cabral; Sras e Srs. Deputados; au- da ditadura militar. A posição que assumiu na resis-
toridades presentes; minhas senhoras e meus senho- tência ao autoritarismo contribuiu de modo preponde-
res: em nome do meu partido, o PMDB, ede sua Lide- rante para a mobilização da sociedade brasileira na
rança nesta Casa, venho a esta tribuna solidari- luta pelo Estado de Direito.
zar-me com a homenagem que a Câmara dos Depu- No Governo Geisel, o quarto do regime militar e
tados presta hoje à Ordem dos Advogados do Brasil o primeiro a acenar com a possibilidade da distensão
pelo transcurso dos seus 70 anos. política, a OAB também muito contribuiu para ajudar

Surgida em uma das fases mais conturbadas da na redemocratização do País, afinal consumada com
vida constitucional do Brasil, a OAB, desde 1930 até a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a



o SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Per
feitamente. Ouço V. Exa com acatamento e prazer.

O Sr. Waldir Pires - V. Exa me permite a oportu
nidade de cumprimentar os advogados do Brasil e
sua grande instituição em seu discurso sempre com
petente e lúcido. Mas sobretudo ressalto que a Ordem
dos Advogados tem uma trajetória das mais extraordi
nárias dentre as instituições civis que temos na histó
ria republicana do Brasil. Mas que desafio está posto
hoje à Ordem, que sempre defendeu o Estado de Di
reito contra a brutalidaae, a truculência e toda a sorte
de opressões! Que desafio extraordinário, nos tem
pos em que vivemos, para que a Ordem continue nes
sa luta, e já agora uma luta provavelmente muito mais
voltada para que o Estado de Direito seja compreen
dido como um Estado democrático, de uma ordem ju
rídica que acolha todos os cidadãos, e não um Estado
que conviva com a iniquidade social, a exclusão e
enormes desigualdades. Este o desafio a todos advo
gados do Brasil: continuar essa trajetória e assinalar
que o Estado de Direito democrático somente o será
enquanto for uma resistência contra a opressão das
garantias civis e contra a opressão da falta de garanti
as sociais. (Palmas.)

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Agra
deço ao Governador Waldir Pires.

Dizia, Sr. Presidente, que, desde Rui Barbosa
até Sobral Pinto, passando por Heleno Fragoso, Edu
ardo Seabra Fagundes, a história de luta da Ordem
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Constituição de Ulysses Guimarães. Nesse particular, Tribunal Militar - o primeiro Presidente civil do Superi-
a posição da instituição representativa dos advoga- or Tribunal Militar.
dos brasileiros coincide com a luta do PMDB pela de- Já se falou aqui, colegas, a respeito da história
mocracia, pela liberdade e pelo Estado de Direito no de honra e de glórias da Ordem dos Advogados do
Brasil. Brasil e da trajetória de lutas de todos os advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil, nos seus 70 brasileiros. Foi assim na consolidação da Indepen-
anos de existência, serviu de paradigma para a socie- dência; na luta pela abolição dos escravos; na Procla-
dade, colocando-se fora do jogo partidário, mas abso- mação da República; na luta contra a ditadura do
lutamente engajada no aprimoramento da ordem jurí- Estado Novo; na luta pela defesa intransigente do mo-
dica, das instituições e sempre na busca de ampliar nopólio estatal do petróleo; na luta para que o Gover-
os direitos sociais. no brasileiro entrasse na Segunda Guerra Mundial,

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, a home- historicamente, no lado correto e na resistência ao ar-
nagem que a Câmara dos Deputados presta hoje à bítrio em 1964.
Ordem dos Advogados do Brasil é, portanto, das mais Em relação aos advogados brasileiros, confun-
merecidas, por ser de todos reconhecido que a OAB de-se a trajetória de luta da sua profissão com a histó-
soube portar-se de modo altaneiro em todas as oca- ria de resistência e de justiça do povo brasileiro, mas
siões, comprometida que sempre esteve e sempre não seríamos ninguém se não tivéssemos a nos de-
estará com a ordem jurídica democrática e com a jus- fender a Ordem dos Advogados do Brasil.
tiça social, o fortalecimento das instituições e o exer- Colegas advogados, sou de uma geração de ad-
cício primordial da cidadania. vogados da época da ditadura militar.

Ao completar 70 anos de existência, hoje, a O Sr. Waldir Pires - V. Exa me permite um apar-
Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Dr. te?
Rubens Approbato Machado, continua a exercer pa
pei da maior importância no aprimoramento das insti
tuições e na luta pelas igualdades sociais.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Esta
Presidência registra a presença do Dr. Roberto Giffo
ne, Presidente da Associação Nacional dos Procura
dores Federais; do Dr. Luiz Francisco Guedes de Amo
rim, Juiz no T8T; do Dr. José Pedro de Camargo, Juiz
no TST; e da Dra Fides Angélica Onimati, Conselheira
Federal da OAB, representando o Estado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh, pelo PT. S. Exa disporá de cinco minutos para
seu pronunciamento.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 
8P. Sem revisão do orador.) - Ex'"° Sr. Presidente,
eminentes integrantes desta Mesa, colegas Parla
mentares do Plenário, em primeiro lugar, a bancada
do Partido dos Trabalhadores quer cumprimentar o
colega e amigo Deputado Luiz Piauhylino pela feliz
iniciativa de homenagear, em sessão solene, os 70
anos da Ordem dos Advogados do Brasil.

Quero também cumprimentar os ex-Presidentes
da Ordem, na pessoa do atual Presidente, colega e
amigo, Dr. Rubens Approbato Machado; todos os Pre
sidentes de Tribunais: do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, na figura do Dr. Aldo
da Silva Fagundes, advogado, Presidente do Superior
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dos Advogados confunde-se com a hisfórli'i de luta Parlalnento'; Eduardo Seabra Fagundes, Sr. Ministro
dos seus mais renomados integrantes, que se éón- Aldo 'Fagundes, Presidente do Superior Tribunal MiIi-
funde com a história de luta do povo brasileiro em tar, Srs. Conselheiros Federais da Ordem dos Advo-
busca de democracia e de justiça. gados do Brasil, Sr. Presidente da OAB do Distrito Fe-

Há uma relação entre o Parlamento e a advoca- deral, Dr. Safe Carneiro, Sr. Presidente do Instituto
cia. Muitas vezes, Parlamentares foram processadas dos Advogados do Distrito Federal, Lacerda Neto,
com base na Lei de Segurança Nacional. Lembro-me Srs. Conselheiros Seccionais, Srs. Advogados e
do advogado Francisco Pinto, que foi Deputado e, por Advogadas, estudantes de Direito, minhas senhoras
ter feito um discurso nesta Casa dizendo-se contra a e meus senhores, poderia repetir aqui um pouco da
visita do General Pinochet, foi processado, julgado e história da nossa instituição, referindo-me ao Aviso
condenado no Supremo Tribunal Federal com base Imperial de 1843, que aprovou o Estatuto do Instituto
na Lei de Segurança Nacional. E ali compareceu o dos Advogados do Brasil; poderia falar da criação da
grande Heleno Cláudio Fragoso para fazer sua defe- nossa instituição, já mencionada, mas vou iniciar meu
sa, e começou dizendo: "O meu cliente chamou de pronunciamento reportando-me a um dado até agora
assassino a um assassino". A história deu guarida a não lembrado pelos eminentes oradores que me an-
esse vaticínio. tacederam. Gostaria de fazer referência ao nosso se-

Quero, Sr. Presidente, prestar homenagem aos gundo estatuto. O primeiro foi o regulamento de 1931
advogados que, no exercício da sua profissão, deram e o segundo a Lei n° 4.215/63 - cujo anteprojeto foi
a vida - como Paulo Fonteles, advogado dos traba- elaborado sob a Presidência do nosso saudoso Mi-
Ihadores rurais no Pará, e tantos advogados que tive- guel Seabra Fagundes, de 1954 a 1956 -, que con-
ram seus escritórios incendiados, vasculhados, inva- tém uma cláusula distinguindo a Ordem dos Advoga-
di~os?u alvos de ~iro~ -:- p~r am~r ~ profissão, por res- dos do Brasil de qualquer outra instituição congênere
pe~to a de~ocracla, a Justiça. e a liberdade. ~~mena- no mundo. Trata-se do art. 18, item I, hoje reproduzido
gelo tambem D. Lyda MonteIro, a sua memona, p~r- no art. 44, item I, da lei vigente, segundo o qual à OAB
~ue seu gesto. e se,u holoca~st~ ~e confundem, estao compete defender a ordem jurídica, a Constituição da
Indenemente InclUldos ~a hlstona de luta da Ordem República, pugnar pela boa aplicação das leis, pela
dos Advogados do BrasIl. rápida administração da Justiça e contribuir para o

Se a Ordem teve passado, tem presente e tem aperfeiçoamento das instituições jurídicas.
futuro. Neste País, a luta da Ordem dos Advogados . . . _ .
hoje é evitar a reedição indiscriminada das medidas Ess~ dl~poSltlvo, para a Ordem, nao fOI uma
provisórias, um misto de decretos-leis com atos insti- mer~ obngaçao legal. A Ordem do~ Advo~ados do
tucionais. (Palmas.) A luta da Ordem dos Advogados BraSil tomou. essa reg!a, e t~~a ainda hOJe, ~o~o
agora é passar o nosso País a limpo, para barrar e u~a verdadel~a vocaçao ~atnotlca, que a tem dlstm-
afastar de uma só vez todos os casos de corrupção, gUldo no BraSil e no extenor.
doa a quem doer, para que se restaure a moralidade, Ouço, com prazer, o aparte da ilustre Deputada
a liberdade e a justiça. (Palmas.) É esse o grande des- Luiza Erundina.
tino da Ordem dos Advogados. A Sra. Luiza Erundina - Sr. Presidente, nobres

Bendita seja a profissão dos advogados e ben- colegas Parlamentares, queridíssimo Presidente da
dita seja a Ordem dos Advogados do Brasil! OAB, Rubens Approbato, nosso partido está devida-

Muito obrigado. (Palmas.) mente e de forma competente presente a essas ho-
O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Dando menagens na pessoa do nosso ilustre Deputado José

continuidade aos trabalhos, esta Presidência convo- Antonio Almeida, mas não poderia deixar de associ-
ca o nobre Deputado José Antonio Almeida para falar ar-me a elas, pessoalmente e na condição de mulher.
em nome do PSB. Este ato se dá ainda nos dias e no mês em que se co-

S. Ex" dispõe de cinco minutos. memora o Dia Internacional da Mulher. Quero inves-
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - tir-me da autodelegação de falar em nome das mulhe-

MA.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, Sr. Sena- res, das crianças e dos adolescentes para agradecer
dor Bernardo Cabral, ex-Presidente da nossa institui- à OAB o que tem feito pelos direitos humanos, tão vili-
ção, prezado amigo Rubens Approbato Machado, pendiados, tão desrespeitados, sobretudo para nós,
Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do neste País. Fica, portanto, o reconhecimento, a grati-
Brasil, eminentes Presidentes que compõem a Mesa, dão, a homenagem das mulheres, das crianças e dos
Deputado José Roberto Batochio, nosso colega de adolescentes do País à Ordem dos Advogados do
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Brasil, na pessoa do seu ilustre Presidente, meu ami- O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo-
go, Rubens Approbato. Muito obrigado. (Palmas.) co/POT - SP. Sem revisão do orador.) - Eminente De-

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço a putado Luiz Piauhylino, que com mãos seguras e pro-
V. Exa o aparte, que incorporo ao meu discurso. funda emoção preside esta sessão solene em home

nagem aos 70 anos da Ordem dos Advogados do
Prosseguindo, poderíamos falar de pontos altos Brasil; eminente Presidente Rubens Approbato Ma-

da nossa instituição, relembrar rapidamente, por exem- chado, que, com igual competência, conduz os desti-
pio, a passagem de Raymundo Faoro dizendo para o nos da entidade; eminente Senador Bernardo Cabral;
Gen. Geisel que se quisesse ele poderia acabar com a ex-Presidente Eduardo Seabra Fagundes; eminente
tortura nos quartéis e, quando redargüiu que não havia Ministro Aldo Fagundes, do Superior Tribunal Militar;
como controlar os radicais, disse: "Basta restaurar o Sras e Srs. Deputados e Senadores; Srs. Diretores do
habeas corpus para os presos políticos". Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra-

São passagens como essa e como a das Diretas sil; Srs. Conselheiros; Srs. Dirigentes Estaduais da
Já - ocasião em que eu já atuava na instituição, era entidade; advogados, advogadas; minhas senhoras e
Conselheiro Seccional - que devemos aquj destacar. meus senhores, muito se falou aqui sobre a identida-

Porém, o mais importante foi ressaltado pelo de guardada entre a história da liberdade no Brasil e a
eminente orador que me antecedeu. A OAB teve sua própria história da Ordem dos Advogados do Brasil.
origem no século XIX. Sua atuação marcou decisiva- De fato, é impossível contemplar uma sem que a
mente o século XX e precisa marcar, também, o sécu- outra se faça interpenetrar a cada página, a cada pa-
Io XXI. Para que isso ocorra não podem existir, no mo- rágrafo, a cada linha, a cada frase, por meio das quais
mento, dois temas mais relevantes: o primeiro diz res- se queira fazer a retrospectiva da trajetória da liberda-
peito às medidas provisórias. O Presidente da Repú- de em nosso País. Sem dúvida alguma, a Ordem dos
blica, abusivamente, vem legislando mui~o mais do Advogados do Brasil representa mais que uma institu-
que o Poder Legislativo deste País. ição: encarna o movimento da sociedade civil, com-

Lembro aos conselheiros da nossa instituição, a preendida no mais puro conceito de Norberto Bobbio
OAB, que no dia 25 de abril a histórica sessão de vo- como trecho não regulamentado pelo Estado.
tação da emenda das Diretas Já completará 16 anos. Portanto, V. Exa

, nobre advogado Rubens
Não se aprovou a emenda, mas se esvaiu a ditadura Approbato Machado, preside a sociedade civil brasi-
militar, porque não houve mais sustentação a partir leira, como Presidente do Conselho Federal da
daquele momento. E é nesse dia que devemos votar, Ordem dos Advogados do Brasil.
nesta Casa, a emenda que restringe a edição de me- A OAB, na verdade, muito antes do Aviso Impe-
didas provisórias. rial de 1843, vai deitar suas raízes nas idéias de inde-

Encerrando, Sr. Presidente, lembro da necessi- pendência e liberdade trazidas pelos bacharéis brasi-
dade do engajamento cada vez maior da Ordem dos leiros que se formaram em Coimbra e hauridas dos
Advogados na luta contra a corrupção. pensadores europeus, de modo específico dos fran

ceses. Antes mesmo de estruturalmente concebida e
E para reafirmar isso, nada mais adequado do concretizada, já patrocinava em nosso País o movi-

que relembrar, novamente, Miguel Seabra Fagundes, mento pela independência do Brasil. Quem não co-
citando passagem de seu trabalho "Instrumentos nhece a ação de José Bonifácio junto ao Imperador,
Institucionais de Combate à Corrupção", apresentado no sentido de tornar o Brasil independente de Portu-
à Conferência Nacional da OAB de Recife, em 1984: gal? A Ordem atuou, por meio de ilustres advogados,
"A corrupção, na prática do serviço do Estado, si- dentre os quais destaco Rui Barbosa, no movimento
tua-se como problema em todas as organizações po- abolicionista, que jamais teria ocorrido no Brasil _
lítico-administrativas". É preciso que lutemos para porque se vivia a resistência da plutocracia escravo-
que haja instrumentos cada vez mais eficazes de crata que dominava nosso País - não fosse a atuação
combate à corrupção no País. A OAB precisa dedi- dos advogados e até dos estudantes de Direito, como
car-se a isso no século XXI. Castro Alves, freqüentador das arcadas do Largo de

Muito obrigado. (Palmas.) São Francisco e que escreveu candente libelo contra

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Dando a escravidão.
continuidade aos trabalhos, esta Presidência convo- Pois bem. Assistimos, então, à Proclamação da
ca o nobre Deputado José Roberto Batochio, para fa- República; à luta contra a ditadura, o autoritarismo do
lar em nome do PDl. S. Exa dispõe de cinco minutos. Estado Novo; à Constituinte de 1946 e - ninguém re-
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gistrou - à Assembléia Nacional Constitui9te; ao mo- rantia~ republicanas. O advogado e o juiz brasileiro
vimento pelas eleições diretas e livres em tedos os ní- conseguiram construir a teoria que fez nascer anteci-
veis e pela ética na política, de inspiração exclusiva padamente o mandado de segurança, que deu guari-
da Ordem dos Advogados do Brasil. da a um dos mais marcantes períodos de proteção

Sr. Presidente, peço licença para registrar histo- aos direitos civis e individuais Ao longo da nossa his-
ricamente esses fatos, excedendo-me no tempo e im- tória de lutas, a Ordem sempre foi a mais elevada e,
pondo à platéia o sacrifício de me ouvir um pouco às vezes, a única tribuna da cidadania neste País. A
mais. homenagem ao advogado brasileiro é, sem dúvida,

Na ocasião em que a Nação brasileira clamava extensiva aos ex-Presidentes da OAB, que em seus
pela observância dos preceitos éticos nos estamen- mandatos efetivaram grandes realizações, mas, aci-
tos do Estado e se deparava com avassalador mar de ma de tudo, é a renovação da esperança de que na
corrupção no Governo Fernando Collor de Mello, ha- nova gestão, Dr. Approbato, essa tradição continue.
via no Congresso Nacional resistência à instauração Passamos por momento delicado e sinuoso, em que a
do processo de impedimento do Presidente, que se vida republicana é desrespeitada e o funcionamento
mostrava indigno. Foi a sociedade civil que se ergueu dos poderes instituídos não ocorre com a devida cau-
nas ruas, comandada pela Ordem dos Advogados do tela. Na hora do impasse, a garantia do exercício do Ii-
Brasil, para formalizar esse pedido. vre pensamento da Nação, sem dúvida alguma, está

Lembro que havia também hesitações no Con- na luta do advogado brasileiro, marcada pela habili-
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dade, elevação e grandeza. Nobre Deputado, asso-
pois alguns entendiam que a OAB deveria ficar na po- cio-me às homenagens prestadas à OAB e me sinto
sição neutra de magistrada, nesse episódio que se re- expressamente representado nas palavras de V. Exa.
putava eminentemente político. Mas a maioria esma- O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Agrade-
gadora do Conselho Federal, acatando a judiciosa ço a V.Exa o aparte, que enriquece meu pronuncia-
ponderação do grande advogado e imenso brasileiro mento.
Evandro Lins e Silva, proclamou: "Entre a moralidade Q d . . t d' P . . t_ _ .. uan o se qUIs In ro uZlr no ais o SIS ema
e a corrupçao nao pode haver neutralidade. Por ISSO, ~ . . ..
a Ordem dos Advogados deve, sim, patrocinar o pedi- econ.omlco neogloballzante ou neollberallsta~ eu era
do de impeachment do Presidente que se mostrou PreSidente da Ordem dos Advogados do BrasIl. Como
indigno", ' instituição, resistíamos ao programa de privatizações

O SR. VIVALDO BARBOSA _ Permite-me V. indiscriminadas e alienantes do patrimônio nacional,
Exa um aparte? à verdadeira negociata que se queria armar contra os

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Com pra- setores estratégicos nacionais.
zer, Excelência. Em certa ocasião, encontrava-me na Procura-

o Sr. Vivaldo Barbosa - Nobre Deputado José doria Geral da República quando fui chamado pelo
Roberto Batochio, V. Exaexpressa o sentimento de to- então Presidente do Congresso Nacional, Senador
dos os Parlamentares desta Casa. Ao instante em Humberto Lucena, para intermediar a solução de inci-
que, em nome do nosso partido, homenageia a dente ocorrido com estudantes da UNE que ocupa-
Ordem dos Advogados, é também homenageado, vam as galerias da Casa. Quando aqui cheguei, o
como ex-Presidente da entidade. V.Exafaz retrospec- ex-Deputado Israel Pinheiro Filho - costumo ser dire-
to que orgulha o advogado brasileiro. Sob a Presidên- to nas minhas manifestações - indagou o que fazia o
cia de V. Exa, a Ordem dos Advogados viveu momento Presidente da OAB numa sessão do Congresso Naci-
de excepcional grandeza, quando, junto a outras enti- onal, pois ele não podia invadi-lo. Respondi que eu
dades e a Parlamentares, incorporou-se à resistência aqui comparecia a convite do Presidente e que advo-
contra a mutilação antecipada da Constituição brasi- gados não invadem o Parlamento, a exemplo do que
leira, no processo de revisão que se pretendia. A costuma suceder com os militares em alguns países,
Ordem dos Advogados nada mais fez que expressar a não ser por meio das urnas - e aqui estou cumprin-
a postura do advogado brasileiro. No belo retrospecto do esse presságio, eminente ex-Deputado Israel Pi-
feito por V. Ex", podemos incluir a luta travada no iní- nheiro Filho.
cio da vida republicana por advogados - Rui Barbosa Pois bem, retomo meu pronunciamento. A
é o maior deles - que requeriam ao Supremo a preva- Ordem dos Advogados do Brasil tem passado Iibertá-
lência do habeas corpus, que expandia as garantias rio de glórias, que enche de orgulho todo advogado
constitucionais não contempladas no elenco das ga- brasileiro. Mas ela tem um presente ao qual não pode
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se furtar. Vivemos em nosso País um momento de tucionalidade, coisa que certamente não está deferi-
grave crise institucional. Há denúncias de corrupção. da na Lei Maior a nenhuma outra entidade de fiscali-
O Presidente Approbato Machado vai receber as zação do exercício profissional.
Oposições, hoje, na sede do Conselho Federal da É uma entidade que não tem vínculos formais
Ordem dos Advogados do Brasil, porque a sociedade com o Estado e por isso não pode ser fiscalizada pelo
civil quer ouvir o que realmente existe acerca dessa Tribunal de Contas, a partir da idéia de que não rece-
pretensão de instauração de uma Comissão Parla- be nem manuseia recursos públicos. No entanto sua
mentar de Inquérito para apurar atos de corrupção, o ação permeia, penetra e interpenetra os estamentos
que diz de perto aos interesses mais superiores da estatais para realizar uma das funções primordiais do
sociedade civil brasileira. Estado, que é a tarefa jurisdicional de distribuir justi-

Ao lado deste aspecto, a Ordem dos Advogados ça, que não existe sem a atuação não apenas dos ad-
do Brasil, exatamente em decorrência desse compro- vogados, como de sua entidade de classe, a Ordem
metimento com os superiores interesses da socieda- dos Advogados do Brasil.
de, com o humanitarismo, com a defesa dos direitos Senhoras e senhores, esperamos seguros que
humanos, também sofre ataques. Hoje está sofrendo a Ordem dos Advogados do Brasil se torne a cada dia
um novo ataque no sentido de minimizá-Ia, de limi- mais merecedora da sua tradição de glória, de lutas e
tá-Ia, de diminuí-Ia. Reporto-me à tentativa que se faz dE? liberdade. E neste momento em que a sociedade
de submeter a Ordem dos Advogados do Brasil ao brasileira, representada por 84% de seus manifestan-
controle e à fiscalização do Tribunal de Contas da tes, como publicou o jornal Folha de S.Paulo na edi-
União. ção de ontem, quer ver apurada no Brasil qualquer

A Ordem dos Advogados do Brasil já experi- denúncia de corrupção no Poder Público, neste mo-
mentou invectivas nessa direção, mas foi durante o mento em que comemoramos os 70 anos da glória,
regime militar, através do Decreto nO 74.000, que que- da luta e sem dúvida nenhuma da ação Iibertária da
ria vincular a entidade ao Ministério do Trabalho. Ordem dos Advogados do Brasil, estou certo que

Sr. Presidente, Sr. Presidente Approbato Ma- essa entidade não faltará à sociedade civil, estará ao
chado, Sras e Srs. Deputados, Srs. Senadores, Srs. lado do povo brasileiro, dando-lhe o apoio necessário
advogados e dirigentes da entidade, não podemos para que se apure efetivamente qualquer denúncia de
aceitar esse tipo de vinculação, porque, efetivamente, corrupção existente em nosso País.
trata-se de uma forma de controlar não qpenas as Aviso aos senhores e às senhoras que aqui no
contas, mas, sem dúvida, também as ações da enti- Congresso Nacional somos perfeitamente competen-
dade. (Palmas.) tes, como diria um garoto lá da minha cidade do interi-

Quero lembrar, nesse mesmo passo, outra cir- ar de São Paulo, somos perfeitamente competentes
cunstância que não podemos deixar de reprisar ne- para mascar chicletes e andar em linha reta ao mes-
cessariamente e sempre. A Ordem dos Advogados do mo tempo. Vale dizer, saberemos fazer o Congresso
Brasil é uma entidade peculiaríssima do ponto de vis- Nacional funcionar, com suas atividades legiferantes
ta de sua estrutura jurídica. Não é efetivamente uma normais, e, ao mesmo tempo, apurar com todo o crité-
autarquia, não há essa vinculação com o Estado, é rio as denúncias de corrupção, que precisam ser es-
única na sua conformação jurídica. clarecidas perante a opinião pública.

Vejam os senhores, não se trata apenas de uma Cumprimento a Ordem dos Advogados do Brasil
entidade destinada a fiscalizar, a proteger e a discipli- neste momento. Sei que o seu apoio não nos faltará
nar os que exercem a tarefa pública, verdadeiro minis- porque ela tem sido, sim, a Ordem dos Advogados,
tério privado, a advocacia. A Ordem dos Advogados mas muito mais do Brasil.
do Brasil é tão sui generis, tão peculiar, tão especial, Muito obrigado. (Palmas.)
que se interpenetra com o Estado. O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Dando

Por exemplo, na composição dos tribunais, atra- continuidade aos trabalhos, esta Presidência conce-
vés do quinto previsto no art. 94 da Carta Política. Par- de a palavra ao nobre Deputado Regis Cavalcante,
ticipa na seleção que o Estado faz nos concursos de representante do PPS, que disporá de cinco minutos.
ingresso às carreiras da magistratura e do Ministério O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Público; tem pertinência subjetiva, nos termos do art. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sr.
103 da Constituição da República Federativa do Bra- Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advo-
sil, tem legitimidade ativa para defender a Constitui- gados do Brasil, Dr. Rubens Approbato; autoridades
ção através do mecanismo da ação direta de inconsti- que ocupam a Mesa; advogados brasileiros; minhas



o SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Deputado Luiz Piauhylino; Sr. Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Dr. Rubens Approbato
Machado; Sr. Presidente do Superior Tribunal Mili
tar, Ministro Aldo Fagundes; Sr. Senador Bernardo
Cabral; Sr. Deputado José Roberto Batochio; Sr.
Eduardo Seabra Fagundes; S~ e Srs. Deputados;
amigos da OAB aqui presentes, é com muita alegria
e satisfação que, representando o Partido Comunis
ta do Brasil e a sua bancada parlamentar, compare
ço a esta tribuna não só para saudar a entidade pro
fissional da qual faço parte, como advogado que
sou, mas principalmente para cumprimentar, pelos
70 anos de luta e coerência, uma das mais significa
tivas entidades civis de nosso País.

A história que os destacados e competentes
advogados construíram e ainda constráem à frente
da Ordem dos Advogados do Brasil reflete a cons
ciência cívica na defesa e na construção de um país
democrático e participativo.

Além de manter sua constante atenção à quali
dade do exercício da advocacia, defendendo as
prerrogativas profissionais como instrumento de ga
rantia da integridade dos direitos dos cidadãos e ze
lando pelo respeito à ética profissional, a OAB jama
is se furtou a analisar os graves temas de interesse
de nosso País, a se pronunciar sobre eles e a com
relação a eles se posicionar. Essa conduta, sempre
serena e firme, lhe assegura inegável respeito e le
gitimidade como expressão altiva do esforço da ci
dadania brasileira na sempre inacabada construção
de um país justo e democrático.

Não obstante ter sido criada por decreto de 18
de novembro de 1930, do Presidente Getúlio Var
gas, durante o regime ditatorial do Estado Novo,
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senhores; meus senhores; Sr.!l!! e Srs. Deputados: o Venc~éu a democracia. Deixamos os subterrâ-
Brasil vive em regime de plena liberdade. Â democra- neos' da liberdade e, numa luta também subterrâ-
cia se vai institucionalizando. Essa liberdade e essa nea, mas prenhe de coragem e patriotismo, pude-
democracia são plenas, mas não totais, porque uma e mos restaurar a democracia. Essa democracia que
outra enfrentam problemas específicos. No caso da Ii- hoje estamos de fato institucionalizando. Devemos
berdade, ela inexiste onde a exclusão social é exacer- isso - insisto em repetir - à Ordem dos Advogados
bada. Afinal não pode ser livre quem tem fome. No do Brasil.
caso da democracia, ressentimo-nos da ausência de Muito obrigado senhores advogados.
entidades que possam, de dentro da sociedade civil, . ' .
estabelecer canais de controle democrático da ques- Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
tão estatal, para que o Estado, como síndico do con- O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Dan-
domínio social, exerça suas funções na forma como do seqüência aos trabalhos, esta Presidência con-
define a Constituição, podendo, por isso mesmo, ser cede a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes, re-
observado pela cidadania. presentando o PCdoB. S.Exa. dispõe de cinco minu-

Essa carência, no entanto, já não é mais absolu- tos.
ta, porque, na luta pela democracia, as ações de auto
defesa da cidadania foram buscando formas e lide
ranças capazes de impedir o retorno ao arbítrio, à re
pressão. E essa entidade, essa liderança é, sem qual
quer sombra de dúvida, a Ordem dos Advogados do
Brasil.

De fato, em anos recentes de nossa história, a
população desarmada e reprimida sabia poder contar
com a assistência da OAB, por suas diversas seccio
nais, para encontrar, nos infectos porões da ditadura,
um parente desaparecido, preso sorrateiramente na
calada da noite, e de quem não se tinha notícia, não
se sabia o destino. Não por acaso, aliás, as sedes da
OAB, Brasil afora, passaram a ser o alvo preferido das
forças repressivas, militares ou paramilitares, fosse
na forma de invasões ou de atentados violentos 
mortais mesmo, em alguns casos.

A cidadania entendeu que, com a voz que lhe
era negada, os direitos que lhe eram arrancados
pelo poder quase que imperial dos ditadores, pode
ria bater às portas de sua OAB e ali encontrar abri
go, consolo ou ânimo para manter acesa a chama
da rebeldia, da luta contra os facínoras; e, mais do
que isso, sobretudo vencê-los. A democracia, no
Brasil, encontrou na OAB a pá e a bússola de que
necessitava para se impor. E isso devemos à
Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje, muito
justamente, estamos homenageando.

Mas dizemos não à homenagem formal e pro
tocolar dos discursos e apertos de mão. Trata-se de
uma forma mais explícita de dizer obrigado, de re
passar os olhos pela nossa história recente e en
contrar - ali onde se batalhava em defesa do cida
dão - a OAB atuando, contrariando os s~nhores de
um poder inteiramente ilegítimo, de que se valiam
para quase ensandecer nossa gente.



Pelas manifestações do atual Presidente da
entidade, Dr. Rubens Approbato Machado, consta
tamos com orgulho sua disposição política de man
ter a entidade cumprindo sua função no atual mo-
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não se furtou a adotar firme posição contra o arbítrio tra a arbitrariedade - posteriormente suspensa, em
e pelo estabelecimento de um Estado Democrático razão dos protestos feitos na ocasião.
de Direito,.tendo ~ido no exercício d~ advocacia de Na defesa de cidadãos acusados de conspirar
Evandro Lins e S~lva e ~e Sobral Pinto, em 1935, contra o regime ilegítimo das ditaduras; na defesa
que tal compror~lIsso fOI ~xpresso n~ çlefesa de de cidadãos indefesos; na luta contra as desigualda-
membros do Partido Comunista do BrasIl. des sociais; na luta, junto com outras personalida

des e entidades, por anistia ampla, geral e irrestrita;
na defesa da convocação de uma Assembléia Naci
onal Constituinte livre, soberana e democrática; no
apoio à realização de eleições diretas; na denúncia
das mazelas impostas pelo sistema e por políticas
econômicas que impedem milhões de brasileiros de
usufruírem de dignas condições de vida; e no primei
ro processo de impeachment de um Presidente da
República, que teve, dentre outros, na combativa pes
soa do advogado Marcelo Lavenêre, então Presi
dente do Conselho Federal da OAB, o expoente de
sencadeador do afastamento de uma mácula na ad
ministração pública nacional, temos a certeza, com
satisfação, de que o Brasil se fortalece na exata me
dida da legitimidade histórica da Ordem dos Advo
gados do Brasil.

As Conferências Nacionais dos Advogados
cumprem ainda destacado papel, no esforço da enti
dade em estimular o debate franco e aberto das
variadas questões de interesse não só dos advoga
dos, como da sociedade brasileira.

Como relevante contribuição institucional da
OAB, merece destaque o exercício de sua legitimi
dade para exercer, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, o controle concentra
do da constitucionalidade de leis e atos normativos
federais e estaduais, por intermédio do qual exerce
firme vigilância, como os partidos políticos, na defe
sa da integridade da Constituição da República.

No curso desse embate assistimos com satis
fação ao empenho dos dirigentes da OAB, entre os
quais ressalto a figura altiva de meu conterrâneo e
advogado no Distrito Federal Reginaldo Oscar de
Castro, que projetou o esforço que outros Presiden
tes da OAB e a comunidade jurídica brasileira vêm
implementando contra a utilização abusiva, pelo
Presidente da República, das medidas provisórias.

Trata-se, na realidade, de efetivo crime de res
ponsabilidade do Presidente da República, na medi
da em que atenta contra o livre exercício do Poder
Judiciário e mesmo do Ministério Público.

A postura dos advogados brasileiros contra os
regimes autoritários e ilegítimos sempre foi decisiva
para que a democracia imperasse no País. Por esta
razão, colegas advogados foram assassinados pe
las ditaduras do Estado Novo e militar, pós-64.

Cerrando fileiras com a cidadania brasileira, a
OAB jamais se calou na luta contra a ditadura mili
tar. Junto com entidades como a ABI e a CNBB,
quando o País vivia um vazio político, com suas li
deranças nacionais e regionais ameaçadas, exila
das ou mortas, quando os partidos políticos contrári
os ao regime autoritário estavam proibidos de funci
onar e somente na clandestinidade conseguiam
manter viva sua identidade política e ideológica,
como ocorreu com o PCdoB, a consciência da ne
cessidade de se impulsionar o avanço da luta demo
crática projetou a OAB no cenário nacional e inter
nacional, atraindo por isso a reação terrorista de di
reita que, inconformada com a atuação dos advoga
dos, representados por sua destemida entidade,
desferiu um dos mais graves atentados políticos do
País, endereçando à Presidência de Eduardo Sea
bra Fagundes uma bomba que, ao explodir na sua
ante-sala, vitimou a estimada e prestimosa Sra.
Lyda Monteiro.

Episódio emblemático da postura firme e de
terminada dos advogados brasileiros, que sempre
deve ser lembrado, foi a realização do I Encontro
dos Advogados do Distrito Federal, em outubro de
1983, no curso das medidas de emergência impos
tas no Distrito Federal pelo Governo do último Presi
dente da ditadura militar e executadas por um ata
balhoado general. Por esse evento, o prédio da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Dis
trito Federal, foi invadido e subseqüentemente inter
ditado.

Nessa ocasião, a pronta resposta dos advoga
dos brasileiros se viu representar nas pessoas dos
eminentes advogados Maurício Corrêa, Antonio Car
los Sigmaringa Seixas, Reginaldo Oscar de Castro,
José Paulo Sepúlveda Pertence, Luís Carlos Sigma
ringa Seixas e Herilda Balduíno, dentre outros, que
compareceram à sede da OAB-DF para de lá se re
tirarem entoando o Hino Nacional, em protesto con-



As denúncias merecem fé, pois estão
encampadas pela Ordem dos Advogados do
Brasil, que as tomou públicas ao divulgar os
documentos subscritos pelos dois prisioneiros.

Prosseguindo em seu Editorial, esse órgão da
imprensa nacional registrou ainda que:

Em 2 de setembro de 1977, durante o Governo
Geisel, o jornal O Globo publicou que o então Presi
dente do Conselho Federal da OAB, Dr. Raymundo
Faoro, havia divulgado as petições manuscritas por
mim e por Haroldo Lima e encaminhadas, por inter
médio de nossos advogados - o amigo e hoje De
putado Federal Luiz Eduardo Greenhalgh e Márcia
Ramos de Souza -, ao Conselho de Justiça da 1a

Auditoria da 11 Circunscrição Judiciária Militar, em
que denunciávamos os maus-tratos e as torturas a
que havíamos sido submetidos.

Por ocasião do conhecido episódio da "Que
da da Lapa", em dezembro de 1976, após reunião
clandestina do Comitê Central de nosso partido,
da qual havíamos participado, Pedro Pomar e
Ângelo Arroyo, membros da Direção Nacional do
PCdoB, foram covardemente assassinados, e ou
tros - como eu e Haroldo Lima - foram presos e
torturados, sendo postos em liberdade somente
com a anistia de 1979, para a qual a OAB exer
ceu papel fundamental.

No dia seguinte à divulgação de nossas de
núncias, o Editorial do mesmo jornal O Globo ob
servava que:

As reformas constitucionais, nas precisas ma
nifestações e análises de expoentes do constitucio
nalismo brasileiro, como o Prof. Paulo Bonavides 
na pessoa de quem saudamos os integrantes da
Comissão de Estudos Constitucionais da OAB -,
também sempre foram objeto de severas considera
ções críticas por parte da Ordem dos Advogados do
Brasil.
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mento histórico por que passa o País, devido à im- do exercício profissional, não se submete ao Tribu-
periosa necessidade de esta Casa dar \:Im basta_ à naLde Contas da União.
balbúrdia e à insegurança jurídicas que a adoção in- ..
discriminada e reiterada dessas medidas com força Lembro esse episódio histórico para externar a

solidariedade dos comunistas com a luta dos advo
de lei tem provocado.

gados, no momento empreendida pela OAB, no
Da mesma forma, demonstrando que a advo- sentido de que o Tribunal de Contas da União, res-

cacia é efetivamente indispensável à administração peitando decisão transitada em julgado, desfaça a
da justiça, a OAB enfatiza a relevância de uma re- atual ameaça à autonomia da Ordem dos Advoga-
forma do Poder Judiciário, prevendo mecanismo de dos do Brasil, à qual o PCdoB enfatiza seu integral
controle externo desse Poder da República, como e incondicional apoio.
havia sido defendido pioneiramente durante os tra-
balhos constituintes de 1987 e 1988. A tese é apoia- Por fim, como particular homenagem, trago à
da pelo PCdoR Segundo ela, deve-se proporcionar lembrança episódio muito significativo para o
prestação jurisdicional efetiva e rápida aos cida- PCdoB, para mim e para o Deputado Haroldo Lima,
dãos, fortalecendo a judicatura de primeira instân- como mais uma demonstração da relevância e da
cia, que, em contato direto com as necessidades do indispensabilidade de uma entidade como a OAB na
povo, precisa ser valorizada, assegurando-se sua defesa da integridade física e moral dos cidadãos,
independência funcional, nos termos previstos pelo bem como da garantia da liberdade e do Estado
constituinte de 1988. Democrático de Direito, sem o que provavelmente

sequer estaria presente nesta sessão.

Neste particular, aproveito o ensejo para
lembrar nossa confiança em contar com o apoio da
OAB na defesa do pluralismo político e partidário,
ameaçado que está pela intenção do Governo e de
suas forças aliadas em aprovar uma reforma política
e partidária destinada a restringir a participação das
variadas correntes ideológicas e de opinião no País.

São essas questões, entre outras - a exemplo
da preocupação com o nível do ensino jurídico no
País -, que demonstram o vigor e a atualidade com
que os advogados, organizados na Ordem dos
Advogados do Brasil, vêm contribuindo de forma de
cisiva e independente para o aprimoramento das
instituições democráticas, na defesa dos direitos hu
manos e das garantias para o regular exercício da
advocacia.

Essas peculiaridades, expressas que estão
nas finalidades históricas e hoje legais da OAB, a di
ferenciam de quaisquer outros órgãos de fiscaliza
ção profissional e justificam a razão, conforme ex
presso em memorável decisão de 1951, do então
Tribunal Federal de Recursos, no sentido de que a
entidade, por não integrar a administração pública,
embora exerça função de regulação e policiamento
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A Ordem dos Advogados do Brasil bem comum e porque vazada na coragem, na mobi-
aponta o Conselho de Defesa dos Direitos !ização cívica, tanto quanto no interesse público.

da Pessoa Humana, criado pelo Governo Foi assim que a Ordem dos Advogados do
Castello Branco e de vida tão incerta, como Brasil fez por se consagrar como uma das mais ca-
o mais adequado para a investigação isenta ras tradições nacionais. Trabalhando pelo País com
e profunda dos maus-tratos denunciados o ímpeto robustecido a cada nova campanha, a
porAldo Arantes e Haroldo Borges. cada empreita das massas, a cada movimento da

Ao que nos consta, esta fora a primeira vez história, a cada espasmo da vida política, econômi-
que relatos das agressões praticadas nos porões da ca e social brasileira, a hoje septuagenária OAB
ditadura militar haviam sido divulgados por uma enti- sempre congregou e dinamizou as forças vivas da
dade do peso político da OAB, e que, por esta ra- Nação. E, por preceito ético-filosófico inarredável,
zão, conforme reconhecido por um dos principais ór- pendeu, invariavelmente, na direção da justiça, do
gãos de imprensa do País, mereciam ser considera- direito, da democracia e da liberdade.

dos, divulgados e apurados. A Nação brasileira esteve, desde os primórdios
Reiterando nossos agradecimentos e nossos de formação, à espera de quem fosse capaz de rea-

efusivos cumprimentos à OAB, na pessoa do Dr. lizar o sonho de soberania à altura do seu território,
Rubens Approbato Machado, atual Presidente Naci- de suas riquezas e de sua gente.
onal da Ordem dos Advogados do Brasil, saudamos Pois bem, Sr. Presidente. Usando da verve pró-
todos os advogados e advogadas, bem como os pria dos que combatem por ideais superiores, alguns
seus ex-Presidentes Nacionais, os Conselheiros Fe- dos mais brilhantes advogados brasileiros, obstinada-
derais, Seccionais e das Subseções, permitindo-nos mente, colocaram os princípios, o saber e as convic-
sublinhar, pelas razões já expostas, nossa gratidão ções humanitárias a serviço desse sonho. Antes mes-
ao ex-Presidente Raymundo Faoro, por sua atitude mo da graduação, País afora, também os futuros ad-
corajosa e destemida contra o arbítrio, como exem- vogados cumpriram sempre esse papel, num apren-
pio da conduta de muitos. dizado que se tornou costume entre os que se prepa-

Enfatizamos, assim, a relevância da atuação ram para as lides da profissão.
dessa vigorosa entidade, no transcurso de seus 70 Usinas do pensamento libertário, as escolas de
anos, na certeza de que contribuirá em muito para a Direito têm inspirado nos que ainda passam pelo pro-
construção de um Brasil justo e soberano. cesso de formação acadêmica o gosto pelo pensa-

o SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Dando mento dialético, o prazer da contradita, a busca dos vá-
seqüências aos trabalhos, tem a palavra o Sr. Deputa- rios ângulos da verdade, não importa a ideologia.
do Lincoln Portela, pelo PSL, por cinco minutos. Muitas das mais belas páginas da história es-

O SR. L1NCOLN PORTELA (PSL - MG. Pro- creveram-se com a pena dos grandes nomes da ciên-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Luiz cia jurídica, vultos que legariam às atuais gerações
Piauhylino, propositor desta sessão solene; Dr. Ru- de advogados a força incomparável do exemplo -
bens Approbato, Presidente do Conselho Federal da exemplo de devotamento à causa pública; exemplo de
Ordem dos Advogados do Brasil; Ministro Aldo Fa- fé; exemplo de apego ao Estado de Direito, como via
gundes, Presidente do Superior Tribunal Militar; Se- única de acesso à justiça social; exemplo de pertiná-
nador Bernardo Cabral; Deputado José Roberto Ba- cia, quando se trata de defender a incolumidade das
tochio; Dr. Eduardo Seabra Fagundes, também ad- instituições.
vogado da OAB; Sras e Srs. Deputados; senhoras e A partir de 1931, já consolidada a República,
senhores presentes: na despedida da Liderança do mas sujeita ainda ao alvedrio de certos tiranos que
meu partido, hoje tenho a grata satisfação de pres- em diferentes ocasiões ainda governariam o País, as
tar, em nome do PSL, homenagem à Ordem dos lutas pelo revigoramento das franquias democráticas
Advogados do Brasil. tomariam urna nova forma de expressão. Surgia a

nA grandeza não consiste em receber honras, Ordem dos Advogados do Brasil, a tribuna por onde,
mas em merecê-las". desde então, haveria de ser feita, apartidária mas

Com o ânimo que nos infunde a assertiva de apaixonadamente, a defesa da organização jurídi-
Aristóteles, reunimo-nos hoje, nesta homenagem, co-constitucional brasileira.
em torno de uma instituição digna de todas as hon- Ao arrostar, além desse, o desafio da salvaguar-
rarias, porque talhada para influenciar no alcance do da de uma cultura jurídica capaz de priorizar os direi-



o SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados; caro colega, De
putado José Roberto Batochio, ex-Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sil, um grande combatente da causa dos direitos hu
manos nesta Casa; Sr. Presidente do Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ru
bens Approbato, recentemente empossado; Sr. Mi
nistro Aldo Fagundes; eminente Senador Bernardo
Cabral, ex-Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil; eminente colega
representante da OAB do Piauí, Profa. Fides Angéli
ca Onimati; Sr. Presidente da OAB; minhas senho-

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-rena 28 07671

tos humanos, a cidadania e a justiça social, a OAB ras e. meus senhores; há poucos instantes fui con-
constitui uma das mais atuantes vozes a éliàlogarcom vocadõ p~lo Líder do meu partido para que eu aqui
a sociedade civil. Espaço público, conquanto não es- dissesse rapidamente algumas palavras sobre os 70
tatal, para reflexão e discussão de rigorosamente to- anos da OAB. Sei que os oradores que me antece-
dos os temas, a Ordem se assume como entidade sui deram já se reportaram à história da OAB, a impor-
generis: é a única, no Brasil, que, atuando de forma tância que ela representou e vem representando na
pluralista, não se ocupa com exclusividade dos inte- evolução histórica, política e cultural do nosso País.
resses dos filiados. Quero apenas salientar que o maior advogado

Hoje a OAB surge, nobres colegas, como o se- de todos os tempos, Rui Barbosa, foi o construtor da
gundo maior colégio de advogados do mundo, atrás República, e portanto, poucas instituições têm o espí-
apenas do órgão similar americano. Não só o Conse- rito republicano como a que congrega os advogados
lho Federal, como também as seccionais seguem fir- do Brasil. Esse espírito republicano tem guiado os ad-
mes, no papel de engrandecê-Ia cada vez mais. vogados nos momentos mais difíceis da vida brasilei-

Prosélitos da modernidade, vigilantes das de- ra, basta~do assinalar os acontecimentos. de ~ 945,
mandas internas, zelosos das mudanças da sociedade quan.do: Irman~da aos estuda~tes da U~lversldad?
brasileira, atentos aos impactos do processo evolutivo de Dlrelt? de Sao Paulo, de. ReCife e do RIo ~e ~anel-
mundial, da globalização e da tecnologia, determina- ro, ela fOI~ma das protagonistas d? combate a ~Ita?~-
dos a fazer política fora da política _ assim entendido o ra de enta<:- Os r~centes acontecimentos da hlsto~la

exercício da intervenção partidária, sempre que a isso contemporanea tlvera~ na OAB a .g~~nde gu~rrelra
forem chamados -, os dirigentes da Ordem dos Advo- no combate c~~tr~ o. sl~t~ma auto~ltano, arreglmen-
gados do Brasil detêm, por igual, a responsabilidade tando. ~ conSClenCla Jundlca do Pais. A abertura de-
de preservar-lhe a tradição. E nisso têm sido extrema- mocratlca de 1985, teve n~la. des~mpen~o fu~?a-
mente bem sucedidos mental, basta ver que na propna artlculaçao polltlca

. . . . da chamada Missão Portela, que queria desconcen-
Desse~o, ~r. Presidente, quero parabenizar o~ trar o poder autoritário em nosso País, as conversa-

membros da dlr~ton.a do ~onselho Federal, os. presl- ções desse grande bãtonnier que foi Raymundo Fao-
dent~s das s~cl~nals, os diretores, os conselheiros fe~ ro, representaram um dos elementos fundamentais
derals e secCionaiS, ?S .~dvogados e as advogadas aquI para o País chegar a 1985 em um clima de reencontro
presentes, os demaiS filiados da Ordem. com a democracia, sem maiores sobressaltos, trau-

Dirijo, por fim, votos especiais de feliz gestão ao mas e violências. De certa maneira, foi o ímpeto que
Dr. Rubens Approbato Machado, que há pouco assu- marcou a redemocratização em demais países do
miu a Presidência do Conselho Federal e a quem está continente e em outros povos.
cabendo inaugur~r mais uma década de serviços Também não poderia deixar de ressaltar outro
prestados ao PaiS, pela Ordem dos Advogados do símbolo moderno da advocacia Sobral Pinto. Certa
Brasil. Parabéns. feita, na Faculdade de Direito da Universidade de Bra-

Era o que tinha a dizer. sília, paraninfando os estudantes de Direito, eu dizia
O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Conce- que Sobral, naquele ano escolhido o patrono dos es-

do a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, pelo tudantes de Direito, era um homem católico convicto,
PFL. mas resolveu abraçar a causa de Luiz Carlos Prestes,

que em 1935 foi preso e perseguido. Naquela época,
havia um certo receio por parte dos advogados de fa
zerem a defesa de Prestes, exatamente pela perse
guição tenaz que sofriam no Estado Novo.

Sobral foi um tranqüilo e incansável defensor de
Prestes. Mostrou que acima das convicções ideológi
cas e religiosas encontrava-se o seu dever de advo
gado, que deve defender os mais fracos diante dos
poderosos, sobretudo diante do Poder, diante do
Estado. Sobral, depois de várias tentativas para liber
tar Prestes, tentativas frustradas, em dado momento,
para chamar a atenção do País e do mundo para o tra
tamento dispensado a Prestes durante anos nas pri-



v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12horas e 37minutos.)

Importante assinalar a observação de Márcio
Moreira Alves, feita há cerca de dois anos, em artigo
célebre, falando sobre a atual postura democrática
das nossas Forças Armadas, ao dizer que: "Nas
Agulhas Negras, a partir dos anos 90, ensina-se
mais Direito Constitucional do que nas Faculdades
de Direito do Brasil".

Esse é um fato da maior gravidade. Quando dis
cutimos a reforma do Judiciário não levamos em con
ta que o País incentiva muito nossas Faculdades de
Direito, e o Judiciário enfatiza mais os procedimentos
jurídicos que a substância do Direito, representada
nos seus princípios gerais e na formação de uma
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sões e masmorras do Rio de Janeiro, resolveu apelar grande consciência cívico-republicana, que só o Dire-
para que se aplicasse a Prestes a Lei de Proteção aos ito Constitucional traz, na sua dimensão histórica.
Animais. Vejam V.Ex~ aí a sagacidade, a coragem cí- É importante, neste momento em que comemo-
vica que somente os grandes advogados podem ter ramos os 70 anos da Ordem dos Advogados do Bra-
em momentos difíceis da República. sil, que neste novo milênio ela consolide cada vez

Essa é a história da Ordem dos Advogados do mais um país mais republicano, mais democrático e
Brasil, que simbolizei aqui citando esses dois grandes de maior respeito ao Estado de Direito e à indepen-
advogados. Por coincidência, em 1923, quando mor- dência dos Poderes. As experiências de Cabral e Ba-
reu Rui Barbosa, a República com a qual tanto so- tochio, associadas à grande e reconhecida capacida-

, nhou e idealizou, e que hoje é tão deturpada, come- de e competência profissional do Dr. Rubens Appro-
çou a ter os seus primeiros grandes sobressaltos, que bato revelam que esse é o caminho que a Ordem tem
culminaram, inclusive, na chamada Revolução de 30, de trilhar na defesa dos advogados do Brasil e das
que interrompeu o processo democrático inaugurado instituições democráticas.
em 1891. Sr. Presidente, antes de encerrar o meu pro-

Quero aqui, mais uma vez, congratular-me nunciamento, quero saudar o Dr. Eduardo Seabra
com o ex-Presidente da OAB, o Deputado José Ro- Fagundes, ex-Presidente do Conselho Federal da
berto Batochio, que tem sido uma grande voz nesta Ordem dos Advogados do Brasil, (Palmas.) que re-
Casa. Quando S. Exa ocupa a tribuna, é o espírito presentou um momento auspicioso da OAB, desde
da OAB, do combate histórico e republicano, que a velha tradição do seu pai, o grande jurista Seabra
está aqui. Saúdo também o eminente ex-Presidente Fagundes, que foi o grande cultor do respeito ao
da OAB, Senador Bernardo Cabral, que se preocu- Estado de Direito. Não poderia deixar de fazer esse
pou não só para que as garantias democráticas fos- registro.
sem preservadas e respeitadas no âmbito nacional, Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
mas também porque à época era Diretor da Facul- O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Sr. Pre-
dade de Direito da Universidade de Brasília. Junto sidente do Conselho Federal da Ordem dos Advoga-
com Bernardo Cabral, comungamos da luta pelo dos do Brasil, Dr. Rubens Approbato, entenda que,
aperfeiçoamento dos cursos jurídicos no nosso por intermédio dos Líderes dos diversos partidos com
País, instrumento fundamental para o bom exercí- assento nesta Casa o Parlamento manifesta seu en-
cio da advocacia. tendimento sobre o papel dos dirigentes da OAB.

Eu gosto sempre de relembrar, faço questão de Registro o papel magistral que desempenhou
repetir para o Presidente do Conselho Federal da na Ordem dos Advogados do Brasil o nobre Senador
OAB, Rubens Approbato, a importância da reformula- Bernardo Cabral, que assistiu a esta sessão solene
ção dos cursos jurídicos, da criação daquela cons- com a atenção que lhe é peculiar. Tive a honra de con-
ciência cívica que só o amor ao Direito Constitucional viver com S. Exa ~ura~te um curto perí~do no Senado
dá aos grandes advogados. Esse foi o grande espírito Federal e aprendi mUito com seus ensinamentos.
dos grandes advogados que encantaram a Repúbli- Tenho certeza de que o nobre Presidente do
ca, que defenderam os interesses maiores da demo- Conselho Federal da OAB, Dr. Rubens Approbato,
cracia e do Estado de Direito. dará seqüência ao trabalho que vem sendo feito pela

instituição, em todas as seccionais espalhadas pelo
Brasil. Mencionaria simbolicamente o trabalho do no
bre presidente da seccional do Distrito Federal, Sr.
Safe Carneiro. (Palmas.)

Agradeço, mais uma vez, aos ilustres convida
dos a presença. (Palmas.)
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ATA DA 31° SESS;ÃQ, EM 2:7,~DE MARÇO DE 2001

Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente; Enio Bacci, 3° suplente de secretário; Mar
çal Filho. § 2° do artigo; Themístocles Sampaio 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Efraim Morais
Barbosa Neto
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Roraima

AIRTON CASCAVEL

ALMIRSA

FRANCISCO RODRIGUES

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

Presentes de Roraima: 5

Amapá

ANTONIO FEIJAO

BADU PICANCO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

FATIMA PELAES

Presentes de Amapá: 5

Pará
ANIVALDO VALE

BABA

HAROLDO BEZERRA
SOCORRO GOMES

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 5

Amazonas

ATILA LINS

EULER RIBEIRO

Paulo Rocha
Ciro Nogueira
Pedro Valadares
Salatiel Carvalho
Wilson Santos.

PPS

PPB

PFL

PFL

PFL

PSDB

PSDS

PPB

PTB

PSDS

PSDB

PT

PSDB
PCdoB

PSDS

PFL

PFL
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VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 3
PCdoS

Março de 2001

Rondonia

EURIPEDES MIRANDA

EXPEDITO JUNIOR

MARINHA RAUPP

SERGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 4

por
PFL

PSOB

PSDB

Acre

ILDEFONCO CORDElRO PFl
JOAOrOTA PPB
JOSE ALEKSANDRO PSL

SERGIO BARROS PSDB

Presentes de Acre: 4

Tocantins

FREIRE JUNIOR PMD8

PAULO MOURAO PSD8

Presentes de Tocantins: 2

Maranhão

ALBERICO FILHO PMDB

CESAR BANDEIRA PFL

COSTA FERREIRA PFL

FRANCISCO COELHO PFL

JOSE ANTONIO ALMEIDA PSB

NEIVA MOREIRA PDT

NICE LOBAO PFL

PEDRO FERNANDES PFL

ROBERTO ROCHA PSDB

SEBASTIAO MADEIRA PSDB

Presentes de Maranhão: 10

Ceará

ANTONIO CAMBRAIA PSDB
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ARNON BEZERRA

EUNICIO OLIVEIRA

JOSE UNHARES

JOSE PIMENTEL

LEO ALCANTARA

MANOEL SALVIANO

MAURO BENEVIDES

PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

SERGIO NOVAIS

UBIRATAN AGUIAR

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 13

Piauí

B.SA

JOAO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

PAES LANDIM

THEMISTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

Presentes de Piauí: 6

Rio Grande do Norte
IBERE FERREIRA

LAVOISIER MAIA

SALOMAO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 3

Paraíba

AVENZOAR ARRUDA
RICARDO RIQUE

Presentes de Paraíba: 2

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO
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PSDB

PMDB

PPB

PT

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PSDB

PSB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PT

PP8

PFL

PDT

PT
PSDB

PPS
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DJALMA PAES PSB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT

GONZAGA PATRIOTA PSB
JOSE CHAVES PMDB

JOSE MUCIO MONTEIRO PFL

LUIZ PIAUHYLlNO PSDB

MAURILlO FERREIRA LIMA PMD8

OSVALDO COELHO PFL

PEDRO EUGENIO PPS

WOLNEY QU!=IROZ PDT

Presentes de Pernambuco: 12

Alagoas

AUGUSTO FARIAS PPB

DIVALDO SURUAGY PST

JOAO CALDAS PST

JOSE THOMAZ NONO PFL

REGIS CAVALCANTE PPS

Presentes de Alagoas: 5

Sergipe

CLEONANCIO FONSECA PPB

IVAN PAIXAO PPS
SERGIO REIS PSDB

Presentes de Sergipe: 3

Bahia
ARISTON ANDRADE PFL

BENITO GAMA PMDB

CLAUDIO CAJADO PFL

CORIOLANO SALES PMDB

FELlX MENDONCA PTS

GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
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JAIRO CARNEIRO

JOAO ALMEIDA

JORGE KHOURY

JOSE LOURENCO

JOSE ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

NELSON PELLEGRINO

PAULO MAGALHAES

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

Presentes de Bahia: 18

Minas Gerais

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTODIO MATIOS

EDMAR MOREIRA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

GILMAR MACHADO

JOAO MAGALHAES

JOAOMAGNO

JOSE MILITA0

L1NCOLN PORTELA

NILMARIO MIRANDA

ODELMOLEAO

OLlMPIO PIRES

OSMANIO PEREIRA

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SERGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

PFL

PSDB

PFL

PMDB

PFL

PSDB

PT

PFL

PT

PFL

PSDB

PFL

PSDB

PFL

PSDB

PPB

PSDB

PFL

PT

PMDB

PT

PSOB

PSL

PT

PPB

POT

PSDB

PL

PSDB

PSOB

PL

PCdeB

PMDB
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TILDEN SANTIAGO

Presentes de Minas Gerais: 22
PT

Março de 2001

Espírito Santo

JOSE CARLOS ELIAS

JOSE CARLOS FONSECA JR.

MARCUS VICENTE

RITA CAMATA

ROSE DE FREITAS

Presentes de Espírito Santo: 5

Rio de Janeiro

ALEXANDRE CARDOSO

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATIOS

DR. HELENO

JAIR BOLSONARO

JORGE BITIAR

LAURA CARNEIRO

LUIZ SERGIO

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

RODRIGO MAIA

SIMAO SESSIM

VIVALDO BARBOSA

Presentes de Rio de Janeiro: 13

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO KANDIR

ARNALDO MADEIRA
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O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2E Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 245
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga
Patriota.

O SR. GONZAGA PAmlOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra

"

e Srs. Deputados, o Governo Fernando Henrique Car
doso tem-se especializado em aplicar golpes contra a
população brasileira, praticando verdadeiro desmon
te dos bens públicos deste imenso e ingênuo País.

O último golpe atende pelo nome de Projeto de
Lei n° 4.147/2001, que institui diretrizes nacionais
para o saneamento básico. Para aprovar a nova legis
lação, o Governo conta com a desinformação dos
Parlamentares, Prefeitos e Governadores e, de forma
geral, da sociedade brasileira.

Essa iniciativa faz parte de uma estratégia go
vernista, após contingenciar recursos e deixar à mín
gua as companhias de saneamento municipais e es
taduais e, através da mídia, jogar com indicadores e
padrões de má qualidade na prestação de serviços.

O referido projeto é autoritário, confuso e preju
dicial aos interesses da população brasileira. Além de
conter inconstitucionalidades e equívocos técnicos,
ferindo princípios e normas estabelecidas pelo direito
administrativo, o Código Civil, a Constituição Federal
e outras tantas leis específicas.

A reta final do projeto é a abertura do caminho
para a iniciativa privada, conforme acertado no memo-

111 - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se
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I - ABERTURA DA SESSÃO rando assinado com o Fundo Monetário Internacio
nal, em março de 1999, para o ajuste fiscal brasileiro.

Sr. Presidente, observa-se que o PL n°
4.147/2001 fere os princípios republicanos da autono
mia dos entes federados, pois somente os Estados e
Municípios que privatizarem os serviços de sanea
mento poderão realizar operações de crédito para fi
nanciar obras de saneamento.

Entre outras incoerências, o projeto condiciona
a prestação de serviços através de gestão associada,
visando a concessão privada por bacias hidrográfi
cas. Centraliza e cria superpoderes à Agência Nacio
nal de Águas - ANA. Cria taxas e agrega custos às ta
rifas. E fere princípios e normas estabelecidas pelo di
reito administrativo que não podem ser alteradas por
lei ordinária. No caso seria necessária a alteração da
ampla legislação brasileira, tal como o Código Civil, a
Constituição Federal, as Constituições Estaduais e
outras leis específicas.

É dispensável falar da importância da água na
vida das populações em todo o mundo. O Brasil tem
uma situação privilegiada em relação ao seu potenci
al hidrográfico. Dessa forma, é imprescindível que a
sociedade brasileira se conscientize da importância
da água como um bem público e repudie a aprovação
de um projeto de lei que irá trazer enormes prejuízos
ao nosso País.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que meu pronun
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re
cebe seu pronunciamento, Deputado, e autoriza sua
divulgação.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PSDB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra

" e Srs.
Deputados, ao longo das últimas três semanas, a
grande imprensa dedicou-se a crucificar a Região
Norte, através da pressão sobre projetos inacabados,
embasados em documentos grilados e outros tipos
de atrocidades legais em relação à Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia.

Com essa pressão, por meio de um simples ca
netaço, o Presidente da República deu a extre
ma-unção a um dos mais importantes organismos de
desenvolvimento daquela região.

Sabemos que quando a Sudam surgiu, reforça
da por preceito constitucional, surgiram também ou
tras agências.

Embora 90% das pessoas que cometeram algu
ma corrupção com o dinheiro dos investimentos e dos
incentivos da SUDAM não sejam da Amazônia, exata-

ao
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mente para provocar a reflexão de todos os Parla- N~o tenho dúvida de que esse será um impor-
mentares, em especial daqueles da Região Nordéste; tante debate e, quem sabe, o início de uma grande e
estamos encaminhando à Mesa requerimento solici- profunda discussão que a Casa deverá travar, no sen-
tando informações ao Sr. Ministro de Estado da lnte- tido de definir a opção a ser adotada para que os tra-
gração Nacional sobre providências adotadas em balhadores brasileiros recebam na integralidade aqui-
face de irregularidades praticadas no âmbito da Su- lo que lhes é devido, em decorrência da ausência de
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste - reajuste do saldo das contas do FGTS.
SUDENE. Penso que vai ser muito difícil para o Ministro

No referido requerimento, também solicitamos a Dornelles convencer até mesmo - quero aqui dar um
relação dos projetos aprovados pela Sudene, com palpite - sua base governista para que defenda a pro-
base no art. 5°, § 1°, e art. 9° da Lei nO 8.167, de 16 de posta apresentada na última semana pelo Presidente
janeiro de 1991 , e a partir de sua sanção. Fernando Henrique Cardoso. O Governo Federal pro-

Ora, Sr. Presidente, ao longo de um quarto de põe que grande parte da dívida seja paga pelos traba-
século em que morei no Nordeste, o que mais vi foram lhadores e empregadores e não por ele próprio, que
prédios de empreendimentos abandonados, com ca- na realidade deveria assumi-Ia integralmente. O mon-
pim alto no interior de suas muralhas; verdadeiros en- tante é de aproximadamente 40 bilhões de reais devi-
claves de sabedoria, de burocracia e de corruptos dos aos trabalhadores brasileiros. O Governo entraria
que fazem do dinheiro público maneira fácil de enri- com 6 bilhões de reais, e o restante seria cobrado de
quecimento. patrões e empregados.

Nós, da Amazônia, considerados simplesmente O mais grave é que, além de a dívida poder ser
cidadãos de terceira categoria, fomos sumariamente paga até o ano 2006, o Governo propõe um deságio
pulverizados da instituição, que não é direito do Go- que varia até 12% ou 15%. Falo em deságio, Sr. Presi-
verno, mas sim contribuição do Estado. A Amazônia dente. O trabalhador estará recebendo dinheiro que
tornou-se, nos últimos anos, a grande exportadora de lhe é devido e que já deveria ter sido entregue desde
matéria-prima do País, chegando, no final do século o início da década de 90. Esse atraso existe por conta
passado, a representar quase 45% de todos os reco- de decisão do STF. Não podemos aceitar, de maneira
Ihimentos de impostos do País, sendo a representan- nenhuma, essa proposta apresentada pelo Governo
te na Segunda Guerra Mundial que serviu de esteio como se fosse consenso, o que não é verdade.
para a borracha, a fim de que a guerra pudesse cami- Tenho certeza de que os trabalhadores não acei-
nhar mais celeremente. Entretanto, os investimentos tarão esse absurdo. O Governo fala muito bem e claro
e a indústria siderúrgica nacional não foram para a em pagar contas perante o sistema financeiro brasilei-
Amazônia. ro. Está aí o quanto foi gasto nas privatizações e o

Portanto, se o Presidente da República quer nos quanto o Governo gasta diária e mensalmente para
crucificar por uma minoria de sabidos, terá que dar iso- cobrir serviços da dívida pública, em virtude das eleva-
nomia de tratamento a todas as instituições. Nós, de das taxas de juros que insiste em manter em nosso
regiões pobres, como o Nordeste e o Norte, devemos País. Enfim, ele tem dinheiro e tudo é permitido para o
buscar, unidos, a investigação, não para crucificar as capital, o sistema financeiro e o sistema de especula-
instituições, porque são puras, mas para pôr na cadeia ção instalado no País. Entretanto, quando se trata dos
os corruptos, que são realmente os criminosos. trabalhadores, não há recursos. Diz cinicamente que

Sr. Presidente, na forma regimental, peço a di- reconhece a dívida, mas não tem fundos para pagá-Ia.
vulgação do meu pronunciamento em A Voz do Brasil Espero que esta Casa não aprove a imoralidade
e no Jornal da Câmara. que propõe o Presidente Fernando Henrique Cardo-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa au- so: mais uma vez, tirar dinheiro do trabalhador e fazer
toriza a divulgação. a sociedade arcar com uma dívida que não é dela,

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/pedoB mas do Governo. Este, sim, tem de arcar com ela.
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Bancou as privatizações e mantém neste País a mai-
Srs. Deputados, companheiras e companheiros, logo or rentabilidade do mundo para o sistema financeiro.
mais, o Ministro Francisco Dornelles estará na Comis- Por isso deve arcar com a dívida e pagar cada traba-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público Ihador, um á um.
para debater não apenas com os Deputados da Co- Sr. Presidente, para concluir, gostaria de comu-
missão, mas com todos, o problema do pagamento da nicar que às 16h os Deputados que compõem a CPI
dívida do FGTS aos trabalhadores brasileiros. que investiga a grilagem de terras na Amazônia irão
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ao Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezer- contratual que ele considere, mesmo já ten-
ra, entregar-lhe requerimento, aprovado na última re- do assinado o contrato.
união ordinária, sobre cancelamento de dois projetos - Não podem ser cobrados do consu-
financiados pela SUDAM. Trata-se de duas fazendas midor multa rescisória cumulativa e perda
agropecuárias que receberam do Poder Público 25 do sinal, quando desistir do negócio. É uma
milhões de reais e não produzem uma gota de óleo de coisa ou outra.
dendê, nem criam gado. Estão completamente aban- - Nos contratos civis, não pode haver
donadas. Os empreendimentos se localizam em área cobrança de juros sobre juros.
sob litígio, e a União reclama sua propriedade com - Os estabelecimentos de ensino não
justa razão. podem reter os documentos dos alunos (his-

Era o que tinha a dizer. tóricos escolares, registros médicos e ou-
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro- tros), em caso de inadimplência.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e - Enquanto houver discussão judicial,
Srs. Deputados, a defesa do consumidor, com pleno os nomes do consumidor e de seus fiadores
reconhecimento de seus direitos, consagrados expli- não poderão ser enviados a cadastros como
citamente pelo código respectivo, continua a ser obje- SPC, Serasa e outros.
to de atenções dos interessados e do próprio Gover- - Nos contratos bancários, financeiros
no, no propósito de impedir que infringências aos dis- e de cartões de crédito, o consumidor deve
positivos legais vigorantes continuem a ocorrer, pela ter acesso ao conteúdo de forma clara, para
falta de conhecimento por parte dos próprios benefi- que seu silêncio não signifique aceitação tá-
ciários, muitos dos quais logrados em seus legítimos cita de quaisquer itens do acordo.
interesses. - Após comunicar ao banco a ocorrên-

Recentemente, a Secretaria de Direito Econô- cia de roubo de cartões ou cheques, o clien-
mico - SOE, vinculada ao Ministério da Justiça, bai- te não pode ser cobrado pelo uso indevido
xou portaria identificando dezesseis tipos de práticas dos mesmos. Às vezes, os bancos demo-
abusivas, cuja constatação fundamentada vai ensejar ram a processar o registro e, nesse meio
punição dos culpados, através da aplicação de multas tempo, alguém pode se aproveitar, mas o
que variam de 225 reais até 3,3 milhões de reais, cliente não deve arrancar com os custos.
numa hierarquização que vai variar em função da gra- - Nos contratos de seguro de vida, se
vidade da infração. houver morte decorrente de doença preexis-

É certo que muitos dos abusos, agora alinha- tente, a seguradora só não paga a cobertura
dos, constavam do texto do Código do Consumidor, se comprovar que o consumidor tinha co-
porém sem exeqüibilidade à falta de conhecimento de nhecimento da doença no momento em que
suas implicações por parte dos que fossem prejudica- contratou o seguro.
dos e subestimavam, por isso, as sanções decorren- - Desde que um sinistro (acidente)
tes do descumprimento das normas nele constantes. ocorra na vigência do contrato, e mesmo

O Secretário Paulo de Tarso, titular da SOE, que sua comunicação à seguradora ocorra
mantém-se no propósito de atuar, sem complacência, após a data de vencimento, a,empre~a deve
em todo o território nacional, em relação a todos pagar. Por exemplo, se o veIculo fOI rouba-
aqueles que atentarem contra o direito do consumi- do num dia, mas o roubo só for comunicado
dor, instaurando processos regulares e aplicando as à segura~ora no dia. seguinte - quan,do o
cominações previstas nas disposições que regulam a seguro nao vale maIs -, a empresa e que
matéria. paga.

O Jornal do Brasil em seu Caderno de Econo- - Os proprietários de veículos têm o
mia, no último domingo, dia 18, enumera os dezesseis dir~ito de ~eceber o valor do se?uro estabe-
novos direitos do consumidor a seguir discriminados: lecldo na epoca do contrato e nao o valor de

, mercado menor. Hoje, as próprias segura-
- Um contrato não pode ter surpresas. doras já estão oferecendo seguros diferenci-

Não pode estipular que o consumidor presu- ados - por valor contratual ou de mercado.
mirá fatos novos não previstos. - Em caso de erro médico, o consumi-

- O consumidor pode contestar admi- dor pode acionar diretamente a operadora
nistrativa ou judicialmente qualquer item ou cooperativa dos planos de saúde, pedin-
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do reparação judicial. Algumas empresas
costumam incluir para que não possam ser
processadas pelos erros médicos, eximin
do-se do problema.

- No contrato de compra e venda de
imóvel, não pode haver a incidência de juros
antes da entrega das chaves.

- Nos contratos de promessa de ven
da e compra de imóvel, são proibidas as
cláusulas em que o comprador autoriza a hi
poteca das unidades construídas ou terreno
para garantir as dívidas da empresa incor
poradora. Isso aconteceu no caso da Encol,
que prejudicou milhares de clientes.

- Nos serviços educacionais, em caso
de desistência do consumidor, é proibido re
ter o pagamento antecipado de mensalidade
ou matrícula. O problema ocorre em épocas
de vestibular, quando o aluno presta concur
so para várias faculdades e vai se matricu
lando. Os cursos preteridos devem devolver
o dinheiro.

Sr. Presidente, cada dia mais os consumidores
se conscientizam dos direitos que lhes são ineren
tes, dispondo-se a lutar, por intermédio dos Procon
ou de entidades representativas de diversas catego
rias, contra as práticas abusivas que continuam a
ser levadas a efeito por infratores contumazes.

Esta Casa, aliás, encontra-se estruturada, atra
vés de eficiente Comissão Permanente, para res
guardar as prerrogativas dos consumidores, contan
do para tanto com o apoio de todas as bancadas com
assento neste plenário.

A nova postura assumida pela Secretaria de
Assuntos Econômicos deve ser saudada com aplau
sos, a fim de que se redobrem os esforços para cum
primento cabal de todas as suas determinações.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Deputados, en
quanto o Governo Federal gasta rios de dinheiro com
propaganda, alardeando os investimentos feitos na
reforma agrária, a violência patrocinada pelos órgãos
governamentais contra os trabalhadores sem terra
continua predominando.

Esta semana, integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra sofreram agressões
e foram presos na cidade mineira de Uruama, quando
faziam vigília próximo à fazenda de propriedade do
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. De acordo
com o MST, na fazenda do embaixador há um mega
investimento financiado pelo Banco do Brasil, ao

mesmo tempo em que os trabalhadores assentados
não têm'dlreito a crédito por parte do Governo.

Sr. Presidente, também em Minas Gerais, estão
acampadas 104 famílias, desde 5 de julho de 1999,
na fazenda Águas de Prata, em Tumiritinga. Essas fa
mílias estão sendo despejadas sumariamente, sem
direito de defesa. A ação, autorizada pelo juiz Welling
ton Militão dos Santos e executada pela Pol ícia Fede
ral, é mais uma demonstração de insensibilidade do
Governo em relação ao problema da terra no Brasil .

Nessa questão, destaca-se a completa omissão
do escritório do Incra em Minas Gerais, que sequer
sabia do mandado de despejo que corre em Tumiritin
ga. Por desinteresse ou falta de compromisso, o Incra
não faz esforço algum para negociar com os trabalha
dores sem terra, deixando-os à margem das decisões
que são baixadas de forma autoritária.

Vale lembrar que as 104 famílias acampadas
em Tumiritinga estão à espera de terra desde 1993,
quando lhes foi prometida uma área de assentamento
na região. Há quase dois anos, quando decidiram
ocupar a Fazenda Águas da Prata, com cerca de 820
hectares, os trabalhadores iniciaram o cultivo de mi
lho, feijão, abóbora, melancia e amendoim, como sub
sídio para alimentação das famílias. E agora, sob
ameaça da força, centenas de pessoas são obriga
das a deixar a área, sem ter para onde ir, deixando
para trás o pouco que conseguiram para garantir o
mínimo de sustento e dignidade.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, da mesma
forma como acontece em Uruana, Tumiritinga e ou
tros Municípios de Minas Gerais, nosso temor é de
que a omissão do Incra possa levar a novos enfrenta
mentos, onde os trabalhadores sem terra geralmente
levam a pior. É preciso que o Governo tenha sinceri
dade e transparência na hora de tratar de assunto tão
crucial como é a reforma agrária, ao invés de ficar
ocupando espaço na mídia, gastando fortunas para
tentar ludibriar a opinião pública.

Reforma agrária se faz com a participação dire
ta dos trabalhadores sem terra, e não por decisão de
gabinetes ou de tribunais pouco comprometidos com
os avanços sociais e o bem-estar da população, in
sensíveis com os desfavorecidos deste País.

Sr. Presidente, alerto as autoridades para o fato
de que, com certeza, os trabalhadores não vão ficar
quietos diante do despejo por parte do Governo.

Aproveito este momento para chamar a atenção
da Casa a respeito do que ocorre hoje no Brasil em
relação à instalação da CPI. A pesquisa feita pelo jor
nal Folha de S.Paulo mostra a vontade popular: 84%
dos brasileiros solicitam apuração dos fatos. Todos
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nós do Congresso Nacional precisamos refletir e, com ximo ano. A meta do Governo é atender a 2,4 milhões
coragem, dignidade, atender aos anseios da socieda- de jovens acima de 15 anos e adultos.
de brasileira. Por isso, é preciso instaurar a CPI. Conforme observou o Presidente, pode-se con-

Ao Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso tar com a ampla adesão dos Prefeitos a esse trabalho,
deixo a mensagem de que "quem não deve não a exemplo do que tem sido feito no tocante ao Fundo
teme". Se não existe corrupção, se o Governo não de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
tem nenhuma responsabilidade com as inúmeras mental e de Valorização do Magistério.
acusações feitas, que deixe realizar a CPI. Este é o O Presidente ressaltou ainda a importância da
instrumento da sociedade, da democracia, nesta parceria com os Municípios e do apoio da sociedade
Casa, para que a população saiba o que está aconte- no combate ao analfabetismo e no esforço de assegu-
cendo. Se não houver nada por parte do Presidente rar a todos os cidadãos o direito à instrução básica.
da República, não haverá punição. Mas é necessário Realmente, como afirmou o próprio Presidente Fer-
que esta Casa assine o documento. Praticamente já nando Henrique, trata-se de proporcionar melhor
existem 27 assinaturas necessárias no Senado. Ago- qualificação aos nossos trabalhadores e preparar o
ra, a Câmara dos Deputados precisa atingir o número Brasil para o desafio de ser uma grande nação.
neces~rio. Esse compromisso tem sido visível nas ações e

E importante que cada Deputado atenha-se a nos programas desenvolvidos pelo Governo na área
esse detalhe especial, porque a sociedade vai cobrar. da educação, como é o caso também do programa fe-
O Partido dos Trabalhadores, a Oposição não pode fi- deral Bolsa-Escola, que substituiu o Renda Mínima e
car quieta. Precisa mostrar à sociedade brasileir~ estará disponível em todos os Municípios do País,
aqueles que não querem deixar o Congresso apurar. E contando-se, igualmente, com a ativa participação
preciso haver painéis neste País que mostrem aqueles das prefeituras. Além das providências a cargo das
que não quiseram deixar apurar as denúncias. prefeituras para operacionalização do programa, con-

Se fosse uma CPI só com a finalidade de acu- selhos municipais serão responsáveis pela fiscaliza-
sar, instalada só por medidas politiqueiras, ela não ção, e o Ministério da Educação está entrando em
deveria acontecer, mas uma CPI para fazer cumprir a contato com organizações nãogovernamentais, como
Constituição da República, a verdadeira missão de a Unesco e a Pastoral da Criança, entre outras entida-
um Deputado e um Senador, é viável que aconteça. des, para pedir apoio na tarefa de acompanhamento

Sr. Presidente, peço a V. Ex" que autorize a pu- do programa.
blicação do meu pronunciamento nos órgãos de co- Com plena consciência sobre a grande dimen-
municação da Casa. são do problema educacional no País, o Governo

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o tem, portanto, adotado um conjunto de medidas muito
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu- importantes, numa atitude que, de fato, merece nosso
tados, o Ministério da Educação deu in ício ao repasse integral apoio e reconhecimento.
de recursos para as Prefeituras, objetivando atender Ao destinar mais recursos com o objetivo de am-
a0 Programa de Educação de Jovens e Adultos, o an- pliar o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o
tigo ensino supletivo. Conforme anunciou o Ministro Governo e o MEC comprovam mais uma vez a dispo-
Paulo Renato Souza, o Governo dispõe de R$300 mi- sição firme no cumprimento do seu papel na imple-
lhões para o programa neste ano, o que corresponde mentação de políticas públicas, garantindo o suporte
a dez vezes mais do que a média de investimento dos material e financeiro necessário para o desenvolvi-
últimos anos. Por aluno inscrito, os Mupicípios rece- mento dos sistemas de ensino, bem como enfatizan-
berão, diretamente em suas contas, (a quantia de do a formação de uma rede de parcerias - MEC,
R$230. \ Estados, Muni~ípios e instituiç~es da s~~iedade civil.

O assunto foi objeto também do programa se- Sobretudo, mais pessoas serao benefiCiadas, redu-
manal de rádio do Presidente Fernando Henrique, se- zindo-se o universo de jovens e adultos ainda desas-
gundo o qual o Ministério da Educação vai, inicial- sistidos e desescolarizados, e, assim, o País, efetiva-
mente, proceder ao repasse de recursos para as Pre- mente, terá melhores condições para a definitiva afir-
feituras do Norte e do Nordeste além de 389 Municí- mação como grande nação.,
pios considerados os mais pobres das demais re- O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
giões do País. Na mesma oportunidade, o Presidente Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs.
pediu o apoio dos Prefeitos para que se alcance a Parlamentares, esta semana o Presidente Fernando
meta de triplicar o número de alunos até o final do pró- Henrique Cardoso, através da imprensa brasileira,
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deverá anunciar o novo salário mínimo de-181 rêais, mais fracos; em especial dos trabalhadores, que não
que será pago aos trabalhadores e aposeniá:dos bra- tiveram e hão têm uma política salarial adequada.
sileiros a partir do dia 10 de abril. Esse sàlário mínimo é vergonhoso, não cumpre

É importante destacar que há muito tempo o nem a metade do que estabelece a Constituição bra-
Governo vem trabalhando uma visão positiva do País sileira, que diz que ele deve garantir ao trabalhador e
através da grande mídia, falando em crescimento a sua família saúde, habitação, transporte, lazer e
econômico, falando, de forma sofismável, sobre a re- educação.
dução do desemprego e, nesse momento de crise na Portanto, deixo meu apelo no sentido de que o
sua base, joga o reajuste do salário mínimo para a Presidente Fernando Henrique Cardoso, que gosta
quantia de 181 reais. tanto de usar medidas provisórias, que as use pelo

Eu quero lembrar aos Parlamentares e ao pró- menos articulando um salário de 100 dólares para os
prio Governo, em especial aos partidos da sua base, trabalhadores a partir do dia 10 de abril.
e nesta Casa tem mais de 400 Deputados e no Sena- Muito obrigado.
do mais de 80% de seus componentes, que na dis- O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS. Pronun-
cussão que travamos em torno do salário mínimo cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
para os trabalhadores o valor era de 100 dólares. Deputados, o Governo Federal encaminhou, no dia
Esse era o grande avanço que havíamos apontado 21 de fevereiro, para a Câmara dos Deputados, o Pro-
para o Brasil. Um valor equivalente a 100 dólares, ain- jeto de Lei Complementar n° 4.147, de 2001, que ins-
da que pequeno, seria um avanço, porque o salário titui as diretrizes nacionais para o saneamento bási-
mínimo estava na faixa de 70 a 75 dólares. co, regulando a prestação dos serviços públicos de

Entretanto, Sr. Presidente, a política econômica abastecimento de água, de esgotamento sanitário e
fez com que o dólar disparasse frente ao real nesse de tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
último período e, assim, o salário mínimo de 181 reais Podemos perceber, pela importância e comple-
já não será mais um salário de 100 dólares, e sim de xidade das matérias reguladas, que, mesmo tendo
aproximadamente 80 dólares, outra vez. enorme relevância social, não se justifica fazer a sua

Este Governo tem pautado sua política, inclusi- apreciação de forma atropelada e açodada, sendo
ve sobre matéria trabalhista com relação ao salário imprescindível a realização de um amplo e salutar de-
mínimo dos trabalhadores, por meio de medidas pro- bate, envolvendo entidades civis, técnicos e órgãos
visórias. Nesse sentido, faço apelo ao Presidente da públicos, que com certeza poderão apontar para
República para que não decepcione o trabalhador apresentação de propostas permitidoras da melhoria
brasileiro e tenha a coragem de, por meio de medida do serviço de saneamento oferecido no País.
provisória, colocar o salário mínimo no patamar dos O que mais chamou a nossa atenção nesse pro-
100 dólares, ou seja, um valor aproximado de 220 re- jeto foi o fato de não incluir como saneamento as áre-
ais e não 181 reais, como pretende S. Exa anunciar ao as de lixo e drenagem urbana, bem como o controle
Brasil, a partir do dia 1° do próximo mês. dos esgotamento sanitários.

É importante destacar também que, embora a Poroutro lado, ao transferir a titularidade dos ser-
meu ver esconda-se do povo brasileiro a real situação viços de saneamento básico dos Municípios para os
da economia brasileira, a política econômica tem feito Estados, o Projeto de Lei Complementar n° 4.147, de
o custo de vida no País aumentar de forma vergonho- 2001, tornará mais distante dos cidadãos o acesso ao
sa. O combustível, o aluguel, a alimentação, enfim, serviço de saneamento, fundamental à vida. Segundo
tudo tem aumentado de forma bárbara para o consu- dados divulgados pela Organização Mundial de Saú-
midor brasileiro. Portanto, o salário mínimo nesse pa- de, de cada um real investido em saneamento são
tamar de 181 reais, que não corresponderá aos 100 poupados cinco reais em investimentos com saúde.
dólares que havíamos planejado e articulado em de- Numa ampla discussão desse projeto, devemos
bate nesta Casa, será mais uma vez vergonhoso e obrigatoriamente levar em consideração as experiên-
decepcionará o Brasil, principalmente os trabalhado- cias desenvolvidas por outro países na privatização
res, pois se trata de valor insignificante, que não ga- do serviço de saneamento e suas conseqüências
rante um mínimo de qualidade de vida. para a população.

É preciso destacar que neste País as conse- Assim, podemos verificar por exemplo que na
qüências de crises econômicas e de problemas de Bolívia a privatização do serviço de saneamento, feita
estabilidade da moeda têm sido jogadas em cima dos em 1999, durou apenas um ano, porque a população,
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inconformada com a elevação da tarifa em mais de chegar a 10,7 milhões de crianças e adolescentes de
300% e com o decréscimo na qualidade do serviço 6 a 15 anos e a 5,9 milhões de famílias.
apresentado, acabou realizando uma grande mobili- O Governo Federal passa a responder por 100%
zação popular, que levou o governo boliviano a revo- dos recursos destinados às famílias integrantes do
gar a Lei de Água Potável e o contrato de concessão programa. O benefício máximo por família será de 45
do serviço à iniciativa privada. reais. A União pagará diretamente às famílias o valor

Outro exemplo que pode ser analisado é o ar- mensal da Bolsa-Escola. O pagamento será feito à
gentino. Os governos das províncias estão às turras mãe das crianças participantes do programa ou, na
com as concessionárias do serviço de água. Na sua ausência ou impedimento, ao responsável legal.
Argentina, os problemas mais freqüentes são os ele- O pagamento da Bolsa-Escola às famílias está
vados preços dos serviços e a sua má qualidade. condicionado à freqüência dos filhos às aulas, que

Para não ficarmos apenas nos exemplos de paí- será ~valiada a cada trê~. meses. A exi~ê.ncia é~e que
ses vizinhos, lembro aos meus nobres pares que na as cnança~ tenham frequ~nt~do, no mmlm?, ~5}1o das
Europa os serviços de saneamento são públicos, aulas no tnmest~~. Esse 1I~~t,e:em por obJetiVO faz~r
mesmo com toda pressão feita sobre os governos no com que as famlllas beneflclanas, bem como se~s f~-
sentido de que os transfiram para a iniciativa privada. lhos ou dependentes estudantes entendam o pnncl-

. . pio da assiduidade como fator necessário ao rendi-
Dessa forma, parece-nos Im~enos~ que o G~- mento escolar. Aqui reside a dimensão inovadora dos

vemo Federa~ ?uça as amplas manlfesta~oes da SOCI- programas existentes no Brasil.
edade, permitindo um debate de qualidade. Todos D t d' .. d P

I - 'd f d d -' uran e os OIS pnmelros anos o rograma
aque es que terao suas VI as a eta as po erao manl- B I E I d M" t" d Ed - b, - C N' o sa- sco a o InlS eno a ucaçao, cou e ao
festar-se, sendo posslvel entao ao ongresso aClo- M' , . t b I d' t
nal optar pela implantação do modelo de saneamento duntlCdlplO es a e ecer os tprodce blmenf?~ a Aserem

, . . d d B'I a o a os para o pagamen o os ene ICIOS. gora,
baslco mais a equa o ao rasl. , . d rt- 'tO d'd t'f' - d. . sera cna o um ca ao magne ICO e I en I (Caça0 a

MUito obngado. família cadastrada.
O SR. LEO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE - A relação da escola com o Programa Bol-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras sa-Escola do Ministério da Educação será fundamen-
e Srs. Deputados, não poderia deixar de destacar as tal às Prefeituras não somente para informar e enca-
iniciativas tomadas pelo Governo Federal, através do minhar a freqüência do aluno, como também para dis-
Ministério da Educação, no que se refere ao novo Pro- cutir e definir alternativas para atrair e incentivar as
grama Bolsa-Escola, que traz uma série de inova- crianças e os adolescentes a se matricularem e a per-
ções, definidas a partir da revisão do Programa de manecerem na escola.
Garantia de Renda Mínima e motivadas pelo cresci- Em dois anos de funcionamento, o Programa de
mento da dotação orçamentária prevista pela União. Garantia de Renda Mínima criou um estímulo a mais
No entanto, as bases do programa permanecem inal- para a permanência na escola de cerca de 1 milhão e
teradas: aliar renda mínima à melhoria educacional. 100 mil crianças e adolescentes em 1999, e de 1 mi-

Os recursos para o novo Programa Nacional de Ihão e 700 mil em 2000.
Renda Mínima - o Bolsa-Escola - serão multiplicados Em 1999, 1.005 Municípios assinaram convêni-
por dez este ano, em relação a 2000. O Ministério terá os para o atendimento de 1 milhão e 100 mil crianças
1,7 bilhão de reais em 2001, proveniente do Fundo de de 7 a 14 anos de idade. A União repassou 39 milhões
Combate à Pobreza, criado no ano passado por inicia- e 100 mil reais, o que correspondeu a um benefício
tiva do Congresso Nacional e acolhido pelo Governo médio familiar mensal de 37 reais e 47 centavos.
Federal. Com esse aumento de recursos, todos os Mu- Os resultados obtidos no ano de 2000 supera-
nicípios brasileiros poderão participar do programa. ram as metas previstas pela lei que criou o programa.

O universo de atuação do Bolsa-Escola foi deli- O número de Municípios conveniados cresceu para
neado a partir da constatação de que o Brasil tem hoje 1.336. A União repassou 162,7 milhões de reais para
cerca de 10 milhões de famílias que vivem com renda um universo de 1,7 milhão de crianças de 7 a 14anos
de até meio salário mínimo mensal per capita. Em de idade. O benefício médio familiar mensal também
conjunto, essas famílias abrigam cerca de 11 milhões aumentou para 39 reais e 21 centavos.
de crianças na faixa etária de 6 a 15 anos. Isso significa Muita gente critica, dizendo que programas
que o Bolsa-Escola poderá atender, em 2001, pratica- como esse não resolvem o problema da miséria e dei-
mente a todas essas crianças. O programa pretende xam de fora um enorme número de famílias carentes.



Solicito a V. E)('l, Sr. Presidente, que faça divul
gar meu pronunciamento nos órgãos de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, inicial
mente quero enaltecer o trabalho do Sr. Ministro José
Serra quanto à divulgação do tratamento preventivo
do diabetes e da AIDS.

A função do Ministro da Saúde e do Presidente
Fernando Henrique Cardoso é justamente oferecer à
população brasileira atendimento à saúde. Isso nos
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De fato, por si só, os programas não solucionam o Deputados, ao ocupar a tribuna, desejo discorrer so-
problema da miséria. No entanto, no p1a.hó imédiato, bre os 10 áhos completados pelo Mercosul, hoje com
conseguem aliviar suas marcas mais contundentes. A o futuro ameaçado pela falta de soluções definitivas
médio prazo, possibilitam a interrupção do ciclo de re- para as diferenças entre Brasil, Argentina, Paraguai e
produção da pobreza, ou seja, podem evitar que os fi- Uruguai.
lhos das famílias miseráveis reproduzam a mesma A Europa, Sr. Presidente, trabalhou cinqúenta
condição de vida de seus pais. anos pela união de suas riquezas e pela solução de

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a di- suas diferenças que, a exemplo do Mercosul de hoje,
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co- colocavam a existência daquele bloco em risco. Para
municação da Casa. o Brasil e seus países vizinhos, pobres ou em tenro

Era o que tinha a dizer. desenvolvimento, a trajetória não poderia ser outra,
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa au- des~e a formação do Mercado Comum do Cone Sul,

. d' I - d . t d V c •.a nos Idos de 1991.tonza a IVU gaçao o pronunclamen o e . CA • d' d d 200 .
. Detentores o expressIvo merca o e mi-

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se- Ihões de consumidores com um PIB acumulado de
guinte discurso.) :- ~r. Preside~te, Sra".e Srs. Par~a- mais de um trilhão de dólares e uma área territorial
mentares, venho ~ tnbuna. no dia d.e hOJe para r~gls- em torno de 12 milhões de quilômetros quadrados, o
trar a. apres~nt~çao_de dOIs requenme~tos de ~In~a Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai não vêm
autona com Indlcaçao ao Poder Executivo de c~laçao conseguindo a unanimidade em suas ações e proje-
de casas-lares e restaurantes populares no Pais. tos como deveria ocorrer no enfrentamento dos

Mais de 30 milhões.d~ pessoas vive~ no B~as.i1 co~stantes problemas, deixando dúvidas quanto ao
em e~t~do de ab~oluta ~Isena, sem garantia ~e dlrel- futuro do bloco, valiosa ferramenta para a inserção
t<:s baslcos de Cidadania, entre.eles, o de. ahmenta- mais competitiva das quatro economias no mercado
çao. Morre-se de fome neste PaiS, Sr. Presidente. internacional, em um quadro em que se destacam a

Os altos custos das refeições nos centros urba- formação de grandes blocos econômicos e os gran-
nos, principalmente fora de casa, inviabilizam o aces- des desafios impostos pela globalização
SO, não só de miseráveis, mas também :Je desem'pr~- Agora é hora de os quatro países integrantes do
gados, estudantes e trabalhadores, enfim, da malona Mercosul auto-analisarem os trabalhos e as conquis-
da população a alimentação adequada com preço tas desta primeira década e decidir pela implosão ou
acessível. pelo sucesso do bloco. É hora de ele deixar de ser

Por isso, sugiro ao Poder Executivo a implanta- apenas uma União Aduaneira e evoluir à condição de
ção de restaurantes populares em âmbito nacional, Mercado Comum. É hora de juntar as forças e enfren-
sob a égide da assistência social, servindo duas refei- tar as ameaças da Área de Livre Comércio das Améri-
ções ao dia, a preços subsidiados. Experiência seme- cas - ALCA, bloco econômico que englobará todos os
Ihante já foi adotada, com sucesso, em algumas loca- países do continente americano, exceto Cuba.
Iidades, inclusive do Estado do Rio Grande do Sul. Se os quatro países do Mercosul não agirem

Essa providência, ao propiciar alimentação satisfa- com bravura, passando do discurso para a prática,
tória aos necessitados, melhorará as condições de saú- a Alca irá engolir e massacrar o frágil Mercosul, o
de e de trabalho de muitos brasileiros, contribuindo para mais importante projeto de política externa do Bra-
a eliminação dos males decorrentes da exclusão social. si!.

Além disso, entre o enorme contingente de mi
seráveis do Brasil encontra-se grande número de me
ninos e meninas de rua. Daí por que sugerimos tam
bém a implantação, no âmbito da assistência social,
de casas-lares nas regiões carentes do País, expe-
riência já adotada por outras nações. Tal medida, ao
permitir às crianças de rua condições básicas de so
brevivência, combaterá a exclusão social, asseguran
do direitos mínimos à população.

Era o que eu tinha a registrar no dia de hoje.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra
" e Srs.
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serve de referência mundial, já que nenhum país do das obras do Aleijadinho; enfim, uma infinidade de ou-
mundo atende os diabéticos, tampouco os portadores tros locais a serem visitados.
do vírus HIV, como o fazemos. Chegando ao Rio de Janeiro, meu Estado, en-

Parabéns a todos, principalmente ao Presidente contramos as mais famosas praias brasileiras e tam-
Fernando Henrique Cardoso. bém outros pontos turísticos, como o Pão de Açúcar,

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o Brasil é ?, C~sto Redentor, a Baía,d.e Guan~bara e outros que
um país de dimensões territoriais comparadas a um Ja sao destaques no cenano mundial.
verdadeiro continente. Somos, de fato, abençoados No sul do País há também locais encantadores,
por Deus. Esta é uma terra de imensas planícies que como as cidades típicas do frio, onde predomina a
se alternam entre planaltos e serras, banhadas por cultura européia; as cidade de flores e os monumen-
mares que formam lindas praias. Há milhões de anos tos dignos de visitas.
já não mais registramos terremotos, maremotos, vul- Ficaríamos aqui durante muito tempo relatando
cões ou outros tipos de abalos sísmicos que venham sobre os pontos de atração turística de nosso País,
deixar a nossa população em permanente estado de como é o caso da Chapada Diamantina, digna de ad-
alerta. miração pela sua exuberante beleza natural.

Suas praias são maravilhosas. De norte a sul, Permita-me, entretanto, voltar à pergunta inicial:
de leste a oeste temos locais prontos, esperando por se somos detentores de tamanha gama de pontos tu-
uma infra-estrutura para a exploração do turismo, in- rísticos, o que realmente falta ao turismo nacional
dústria que, na Europa, praticamente ocupa os prime- para ocupar o seu verdadeiro lugar de destaque?
iros lugares nas estatísticas. Na nossa simples opinião, é necessário unir a

O que realmente falta para o turismo brasileiro imprensa, o povo e o Governo, com um único objetivo:
atingir um lugar de destaque? o turismo tem de ser visto como um produto gerador

É claro que em seis anos o número de estrange- de empregos e divisas para todos.
iros no Brasil aumentou de 1.8 milhão para 6 milhões, Assim sendo, a população ganhará, com maior
índice de crescimento registrado no ano passado. O abertura do mercado de trabalho; o comércio, pela
turismo representa apenas 4% do Produto Interno sua maior atividade de vendas; a indústria, pelo cres-
Bruto brasileiro. cimento da produção; e o Governo, pela captação

Vale registrar os esforços que os Governos maior de tributos.
Estaduais e o próprio Presidente Fernando Henrique São necessários pois a união e o início de um
Cardoso vêm fazendo para que possamos chegar a grande movimento nacional não só em relação ao tu-
um patamar digno de nossa Nação. rista doméstico, como também ao visitante estrangei-

No Nordeste, por exemplo, as empresas de tu- ro. As iniciativas iso~adas, louváv~is pela sua vontade
rismo têm incentivado a criação de pontos em vários de.fazer o melhor, te.m de ser a~OIadas por um verda-
Estados, como locais de atração turística. No Rio delro programa naCional de tun~mo q~e venha real-
Grande do Norte estão sendo elaborados roteiros es- me~t~e a apresentar resultados financeiros altamente
pecíficos para cada Município. Segundo declarações pOSI IVOS.
do Sr. Edson Faustino, diretor da EMBRATUR, ao jor- ~aibam, Sr~. Deputados, ~ue existem países
nal Tribuna do Norte de Natal de Touros a Tibau que vivem exclUSivamente do tunsmo e, com todo o
está sendo preparada ~ Costa S;anca do Sal. No Se- respeito, não possuem nem 20% do nosso potencial.
ridó, o roteiro será gastronômico; de Mossoró ao Par- Unir para melhorar, unir para divulgar, unir para
que dos Dinossauros, em Souza, na Paraíba, o roteiro atingir o êxito total é o que propomos em relação ao
será ecológico e paleontológico. Isso sem citar as pra- turismo brasileiro, indústria que tem tudo para decolar
ias encantadoras da região. para um sucesso sem precedentes.

Indo até a Bahia encontramos, além do calendá- Era o que eu tinha a dizer.
rio carnavalesco, pontos turísticos como o Pelourinho, Muito obrigado.
a Cidade Histórica, o Elevador Lacerda e outros. O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem revi-

Em Minas Gerais destacam-se as famosas éida- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputa-
des do circuito do ouro, datadas da época do Império, dos, acabo de regressar do Ceará e estou sentindo
incluindo, entre outras: Ouro Preto; Diamantina; Con- imensa dicotomia entre assuntos debatidos nesta
gonhas do Campo, onde se destaca a exuberância Casa e a realidade do interior do meu sertão.
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Aqui estamos gravitando em torno de temas cómo sorver a ,opção que lhes é oferecida. Pergunto como
a luta interna entre os Senadores; as denúncias decór- estamos ém relação à geração de empregos, o maior
rupção na Sudam, na Sudene e no DNER; os escânda- clamor de toda a minha região. As pessoas batem
los da Pasta Rosa, do Banco Econômico, do Banpará; o constantemente a nossa porta a reclamar por uma
apoio ou não à instalação da CPI da Corrupção. oportunidade de trabalho.

Enquanto isso, os habitantes de 49 Municípios Sr. Presidente, faz-se necessário que esta Casa
do Estado do Ceará bebem água de carro-pipa. O in- comece a gravitar em torno de políticas públicas efi-
vemo não tem se pronunciado bem e, como resulta- cazes e consentâneas com o pensamento e a neces-
do, vemos, no terceiro milênio, que carros-pipa - ver- sidade do povo. Lanço hoje um grande apelo a esta
gonha nacional! - ainda são necessários para suprir Casa, para que desprezemos todas essas tendênci-
nosso irmãos carentes do precioso líquido: a água. as, sejam elas ideológicas ou partidárias. Deixemos

Sr. Presidente, vinte Municípios do Estado do de gravitar em torno do que não é a substância atual,
Ceará já se encontram em estado de flagelo absoluto. porque no Nordeste, com a escassez de chuva, vai se
Seus habitantes invadem cidades e saqueiam arma- repetir o mesmo fenômeno que o flagela há séculos.
zéns; enfim, pedem o pão necessário à sua sobrevi- Agradeço a V. Exa e peço que seja consignado
vência. As rodovias federais encontram-se em estado este grande apelo da população pobre do meu Estado.
lastimável, intransitável. Era o que tinha a dizer.

Neste fim de semana a minha cidade, Sobral, O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL-
fez uma parada de 25 quilômetros durante meio dia RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
para protestar contra o que está ocorrendo no Estado. Sras e Srs. Deputados, a troca de desaforos e de argu-
Realmente as nossas estradas se tornaram grande mentações chulas, travada entre os Senadores Anto-
cratera. Não há operação tapa-buraco. Tudo se en- nio Carlos Magalhães e Jader Barbalho, deslustra e di-
contra em estado deletério, destruído, acabado. Nem minui nossas instituições. Causa apreensão, Sr"s e Srs.
uma providência é tomada. Parlamentares, na medida em que o Senador repre-

Outrora, batia-se à porta do DNER - a corrup- sentante da Bahia era, há até bem pouco, o Presidente
ção o engoliu. Segundo disse um engenheiro residen- do Senado e do Congresso Nacional, sendo sucedido
te, O DNER não tem mais atuação. O Programa Co- justamente pelo representante paraense a quem S.
munidade Solidária não tem a capilaridade desejada Exa dirige as mais infames acusações e vice-versa.
e chega às comunidades mais carentes e mais po- O volume de incriminações, desferido tanto pelo
bres, sobretudo nesse estado de crise. exPresidente do Senado quanto pelo atual, está a

O Projeto Alvorada, lançado recentemente no merecerapuração séria por parte dos Poderes consti-
Ceará, vem levantando esperanças. Não há expecta- tuídos. Não é possível que se deixe passar em bran-
tiva de melhorias. Enquanto isso, lutamos aqui por fi- cas nuvens tão grave número de denúncias, todas
rulas e projetinhos. E os grandes projetos que poderi- elas embasadas em dados, números e documentos
am modificar a feição nacional não são analisados. comprometedores.
Por que não colocamos em pauta neste plenário a re- É preciso que tenhamos consciência do legado
forma tributária para ser discutida e votada? Onde se que pretendemos passar às futuras gerações, por-
encontram a reforma política e as políticas públicas? que, para se construir uma nação, Sr. Presidente, Sr.!!!!

Sr. Presidente, minha cidade está com 450 ca- e Srs. Deputados, fazse necessária, acima de tudo,
sos de dengue - vários deles de dengue hemorrágico. têla fundada na credibilidade e na honradez de seus
Por que não se cuida dessa endemia que se está qua- mandatários. E não será com exemplos dessa nature-
se convertendo em epidemia? Onde está a ação efeti- za que iremos esclarecer os mais jovens, descorti-
va dos governantes que não enxergam o problema nando caminhos, tampouco fortalecer os laços que
com clarividência e não tomam decisões que se fa- gerem nossas instituições.
zem necessárias? Onde está a educação profissiona- Esse montante incalculável de inculpações, em
Iizante, tão decantada? inglória batalha travada por dois homens públicos de

É certo que demos alguns passos, que houve enorme peso político, teria de resvalar, como de fato
progresso, mas não nos podemos contentar com isso, vem resvalando, no seio do Poder Executivo. E abriu
porque uma gama de pessoas despreparadas para o frestas das mais perigosas em que circulam desconfi-
mercado, que eu chamaria de competitivo, está a re- ança e opróbrio, afronta e aviltamento.
clamar que nossas escolas formem de imediato pro- E eis que setores oposicionistas começam a de-
fissionais capazes de ingressar no trabalho e de ab- fender a formação de CPI, na apuração de deslizes
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que se agigantam e que começam a impedir até mes- maliciosas que se ampliam e se fortalecem nas hesi-
mo o exercício pleno do gerenciamento administrativo tações e em receios dos que asseguram nada temer.
da estrutura de governo. Muito obrigado.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP.
cumpre seu segundo mandato eletivo, deveria, na mi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas De-
nha opinião, estimular a formação dessa CPI, para putados, ontem, em São Paulo, participamos de ato
que não pese qualquer sombra de dúvida c,om rela- muito importante que inaugura uma nova fase da re-
ção à sua honradez nas ações de governo. E preciso forma agrária no Brasil.
que S.Exa. dê um basta às alegações maliciosas e O Ministro Raul Jungmann, em nome do Gover-
maledicentes contra sua administração, abrindo as no Fernando Henrique Cardoso, assinou convênio
portas para uma completa averiguação dos fatos e disponibilizando até 100 milhões de reais para o Ban-
oferecendo a oportunidade de punição de possíveis co da Terra, o que possibilitará que 400 novos proje-
culpados. Seria a mais apropriada saída para toda tos sejam implantados, aglutinando 5 mil famílias e
essa crise. aproximadamente 20 mil paulistas. Duzentos e cin-

Diz o velho e sábio ditado popular: "Quem não qüenta Municípios poderão ser beneficiados.
deve não teme". E a única maneira de colocàr o devi- O Banco da Terra é uma nova modalidade de re-
do fim a tais especulações perniciosas seria deixar forma agrária no Brasil, proposta desde a época em
transparecer, revelar as entranhas do que se passa que tive a honra e o privilégio de presidir o Incra, ba-
no organismo dessa administração federal, calando, seada em uma experiência exitosa do Estado de San-
de uma vez por todas, adversários que tentam tumul- ta Catarina no começo da década passada. Hoje o
tuar e impedir o bom e indispensável andamento dos Banco da Terra atinge vinte Estados brasileiros e 20
trabalhos. mil famílias, já tendo aplicado 330 milhões de reais

Na crise política que terminou por vitimar o en- para a aquisição de terras. Por que uma nova reforma
tão Presidente Getúlio Vargas, em 1954, foi a hesita- agrária?
ção inicial na apuração dos fatos que terminou por ali- Em Estados mais desenvolvidos como São Pau-
mentar a fornalha dos que se nutrem nas tragédias. lo, Paraná e Santa Catarina, felizmente, está cada vez
Naquela hesitação foi gestado o desfecho que trau- mais difícil encontrar terras ociosas para desapropria-
matizou a Nação inteira. Dessa forma, entendo que ção. Em vez de continuarmos a insistir no caminho
só o verdadeiro esclarecimento dos fatos, que no mo- que costumo chamar de reforma agrária da confusão,
mento são levantados, irá permitir pôr termo a todas o Banco da Terra promove a reforma agrária da pro-
as especulações e suspeitas levantadas pelos explo- dução. Grupos de agricultores organizam-se, buscam
radores das tensões. financiamento, adquirem sua própria terra, implemen-

O Brasil está precisando, verdadeiram'ente, pas- tam um projeto agropecuário, geram empregos e vão
sar por limpeza orgânica, depurando doenças e ma- cuidar das suas famílias.
les endêmicos que teimam em se perpetuar. E a de- Conseguimos, nesse breve período em que o
puração desses males, Sr. Presidente, Sra. e Srs. De- Banco da Terra começa a ser implementado no Brasil,
putados, só poderá ser efetuada radicalmente através melhorar substancialmente as condições de financia-
da transparência de ações e da projeção de luz sobre mento. No passado, o financiamento era indexado à
acontecimentos que permanecem obscuros. TJLP. Hoje o Banco da Terra financia famílias de sem

Por isso, desta tribuna, faço um apelo a S. Exa o terra, normalmente arrendatários ou parceiros rurais,
Presidente da República: estimule a formação da CF;'I com vinte anos para pagar a terra, três anos de carên-
solicitada pelas Oposições, como forma de passar a cia e juros fixos de 4% ao ano.
limpo acusações e rumores que adquirem forma e ar- Com o Banco da Terra, acabou aquela sopa de
remessam dúvidas mesmo que infundadas. letrinhas que atrapalhava a agricultura nos financia-

o Presidente Fernando Henrique Cardoso teve mentos: TR, TJLp, ORTN etc. Tudo isso ficou para
o mérito de administrar o Plano Real, criado na admi- trás. Hoje o financiamento é a juros fixos. Quem finan-
nistração do seu antecessor, Presidente Itamar Fran- ciar a compra de terra pelo Banco da Terra e pagar em
co, e não poderia agora sucumbir a receios dos que dia terá um desconto na taxa de juros de 4% para 3%
lhe imputam ações eivadas de vícios. ao ano.

Por isso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, Estamos realmente vislumbrando novas oportu-
entendo que a CPI poderia ser o escoadouro dos dra- nidades para aqueles que querem trabalhar. Enquan-
mas atualmente vividos, pondo fim a especulações to tanta angústia atormenta a Nação, como essas difi-
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culdades e a crise política artificial criada aqui em o Tesouro. Ora, qualquer abalo, qualquer mudança, o
Brasília, no interior do Brasil, no interior dê São Paulo, mínimo risco para a arrecadação, nessa ordem de
em Timburi, em Artur Nogueira, Piraju, Itararé, Itabe- idéias, ainda que tragam perspectivas atraentes a
rá, Paranapanema e em tantos Municípios, milhares longo prazo, têm sido insistentemente rejeitados, no
de trabalhadores buscam apoio do Governo Federal, curto prazo. E uma reforma no sistema, por melhores
buscam as vantagens trazidas pela política econômi- que sejam seus objetivos, por mais competente que
ca do Governo Fernando Henrique, buscam, enfim, seja a sua condução, traz sempre esse risco concreto
associar-se a essas novas modalidades para traba- de uma quebra no recolhimento, ao menos no início,
Ihar e gerar empregos através da agricultura. na fase de implementação.

Precisamos de menos conversa, de menos fofo- O problema é que o Governo não assume esse
ca e mais trabalho, principalmente na agricultura, que discurso da prudência abertamente, não revela com
tem capacidade inacreditável de gerar empregos. sinceridade suas preocupações, não defende uma
Cada emprego gerado pelo Banco da Terra custa 4 posição clara, com argumentos sérios. Ao contrário,
mil reais. Enquanto financiamentos altamente subsi- simula estar a favor da reforma, reforça a corrente que
diados para grandes indústrias exigem 100,200,500, a defende, finge trabalhar para concretizá-Ia, enquan-
mil reais para gerar um emprego, o Banco da Terra do to, na verdade, por trás do pano, foge ao debate.
Governo Fernando Henrique está gerando emprego a Durante pelo menos seis anos, discutiu-se nes-
4 mil reais para nossos trabalhadores sem terra. ta Casa um projeto de reforma tributária. A Subcomis-

Parabenizo o Ministro Raul Jungmann pela ma- são encarregada do tema já elaborou vários parece-
neira como implementa essa nova reforma agrária no res, a proposta já esteve às portas do plenário em inú-
Brasil e chamo a atenção de todos: os caminhos da meras ocasiões. Toda vez, porém, o Governo, sempre
modernidade exigem novas propostas. Insistir naque- o Governo, pretextando aperfeiçoar-lhe algum porme-
la reforma agrária antiga, como estamos vendo em nor, inserir-lhe algum mecanismo novo ou refor-
Minas Gerais, só traz confusão. Precisamos acreditar çar-Ihe as qualidades, encontra uma forma de destru-
na produção agropecuária do Brasil. ir todo o trabalho realizado, para obrigar ao recomeço

Muito obrigado. do nada.
O SR. FERNANDO ZUPPO (Sem Partido - SP. Em 1997, por exemplo, o então Secretário do Mi-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. nistério da Fazenda, Pedro Parente, em audiência pú-
Deputados, vários são os problemas que afligem hoje blica perante a Comissão de Finanças e Tributação,
nossa sociedade, mas gostaria de concentrar-me, que já ia avançada na reta final de trabalhos exaustiva
neste pronunciamento, por sua importância funda- e competentemente conduzidos, trouxe ao debate
mental para o futuro econômico do País e por retratar idéias inéditas, revolucionárias, modernas, como a dos
a postura dos homens que hoje comandam nossos impostos seletivo e sobre valor agregado, conturbando
destinos, na questão da reforma tributária. de tal forma os trabalhos que estes praticamente se

Do ponto de vista técnico, não parece haver paralisaram até o final das eleições, em 1998.
grande controvérsia a respeito da necessidade de se Enquanto isso, contudo, o Governo veio reali-
reformularem as estruturas do sistema de arrecada- zando a sua reforma, composta de uma miríade de
ção de tributos no Brasil. Ineficiente, injusto e obsole- medidas sorrateiras, artifícios perpetrados para au-
to, alicerçado sobre tributos que incidem em efeito mentaras disponibilidades da União - como deixar de
cascata, tendo como principal fonte de recursos um corrigir a tabela do Imposto de Renda desde 1996, ou
imposto sobre valor agregado que incide sobre a cir- prorrogar a CPMF até 2002, ou aumentar suas alí-
culação de mercadorias entre diversas entidades fe- quotas. Remendos que beneficiam a União, em detri-
derativas, mas incompreensivelmente administrado mento das demais Unidades Federadas, do setor pro-
de maneira descentralizada, como o ICMS, o Sistema dutivo, da população em geral.
Tributário Nacional favorece a guerra fiscal, encarece Espertamente, ademais, lançou mão dos mais
a produção, distorce os preços relativos, prejudica o convincentes argumentos para cooptar sua base par-
desempenho das exportações, entrava o desenvolvi- lamentar federal, aprovando medidas que lhe conferi-
mento e dificulta a recuperação econômica. ram um poder praticamente incontrastável, na guerra

De outro lado, contudo, há o problema da manu- fiscal contra Estados, Municípios, Legislativo e Judi-
tenção dos níveis de arrecadação. Bem ou mal estru- ciário: desde a concentração dos aumentos de alí-
turado, a verdade é que o que existe atualmente vem quotas sobre as de tributos não obrigatoriamente par-
garantindo recordes sucessivos de recolhimento para tilháveis, como a Cofins e a CPMF, até a aprovação da
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Lei de Responsabilidade Fiscal, que amarra, aperta e Sou, sim, e Deus me guarde e tenha para que
imobiliza, na prática, todos os níveis de Governo e de seja sempre assim, homem de uma só palavra: a pa-
Poder, exceto o Executivo Federal. Não que eu seja lavra da verdade; a única que conheço e respeito.
contra ela, mas algumas alterações terão que ser fei- Portanto, vamos à verdade sem subterfúgios,
tas imediatamente, sob pena de oficializarmos a se- sem emolações, sem embustes, sem omissões, sem
paração de Poderes e o sistema federativo. maquiagem e, principalmente, sem intermediários

Eis por que considero que o Governo padece de inocentes que se prestam ao papel de confundir e i1u-
insinceridade no tocante à reforma tributária, Sr. Pre- dir a opinião pública.
sidente, Srs. Deputados. Por conta djsso, lança a cul- A verdade, a única verdade, é que o Governador
pa da morosidade, com que se move a reforma tribu- Siqueira Campos manipulou, sim, o recente concurso
tária no Congresso, sobre nós, Parlamentares, que para Promotor de Justiça Substituto do Tocantins.
temos sido apontados à opinião pública - com a coni- Dos 75 aprovados na primeira fase, 27 são direta ou
vência ou a cumplicidade ingênua de certos setores indiretamente ligados a ele, apadrinhados dele, cida-
da imprensa - como "bodes expiatórios", culpados de dãos e cidadãs que rezam pela sua cartilha e obede-
todos os males da política. cem aos seus preceitos.

Parece ser a hora, enfim, de o Congresso assu- A verdade, a única verdade, é que por conta de
mir a frente do palco da política nacional e apresentar dois ex-superintendentes do Ibama indicados pelo
à sociedade uma proposta coerente de reforma tribu- Governador Siqueira Campos, as florestas do Tocan-
tária - proposta essa que já existe, mais do que ama- tins já foram reduzidas a 13% do território original e
durecida, na Subcomissão que trata do assunto -, de- hoje o meio ambiente do nosso Estado está seria-
ixando de lado as manobras e artifícios do Executivo. mente ameaçado.

Somente assim será possível remover o último A verdade, a única verdade, é que o Projeto
dos grandes entraves ao crescimento e desenvolvi- Campos Lindos, um loteamento de 105 mil hectares
mento de nosso País nas próximas décadas: o seu criado para a produção de grãos, acabou sendo re-
atual sistema tributário. partido entre aliados e amigos do Governador Siquei-

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB _ TO. Pronun- ra Campos que pouco ?U nada fizera.m com a~ terras
• •• • as - dentre eles o Sr. Tlago Bergonsl Turra, fIlho do

cla o seguinte dlsc~r~o.) - Sr. ~re~ldente, Sr e Srs. ex-Ministro da Agricultura, Francisco Turra, a então
Deputados, ~ .proposlto de dOIS discursos ~ecentes Presidente da Federação da Agricultura do Tocantins,
que pronunciei nesta Casa, am?os den~nclando os hoje Deputada Kátia Abreu, o ex-Ministro da Agricul-
desmandos, desmascarando as Irregulan?ade~, des- tura Dejandir Dalpasquale, junto com seu filho Luiz
vendando os abusos e desenterrando as IlegalIdades Otávio e também o na época Presidente da Infraero
e as arbitrariedades cometidas contra o Tocantins Sr. Adyr da Silva. '
pelo Governador Siqueira Campos, o Deputado Paulo , . , _
Mourão saiu do seu gabinete e veio até esta tribuna A verdade, a unJc~ verdade, e que a construç~o

, " do Aeroporto Internacional de Palmas, que custana
na ultima sexta-feIra para tentar responder-me, des- 40 'Ih- d . 1994 h' t' dr . . ml oes e reaiS, em ,e oJe es a orça o em
men Ir-me, cOrrigir-me. _. 76,5 milhões de reais, só está sendo possível porque

Tenho pelo Deputado Paulo Mourao, antigo o mesmo Sr. Adyrda Silva, que foi agraciado pelo Go-
companheiro da Oposição que até três anos passa- vernador Siqueira Campos com 1.541 hectares de
dos fazia essas mesmas e muitas outras denúncias terras no Projeto Campos Lindos, era na época o Pre-
contra o Governador Siqueira Campos, respeito e ca- sidente da Infraero e, coincidentemente, foi quem Ii-
maradagem que me impedem de repreendê-lo e de berou 80% da verba necessária para a obra.
interpelá-lo pelas palavras hostis e os conceitos equi- A verdade, a única verdade, é que o ensino bási-
vocados do seu discurso. co no Estado de Tocantins, tido e havido pelo Gover-

Além do mais, não é do meu feitio e nem da mi- nador Siqueira Campos como um exemplo a ser se-
nha índole usar intermediários para falar o que penso, guido, foi avaliado pelo Ministério da Educação e ficou
o que devo e o que quero. entre os últimos colocados no Brasil inteiro.

Como dizia Otto Lara Resende, o intelectual mi- A verdade, a única verdade, é que o próprio Go-
neiro que ganhou a admiração dq Brasil pelas suas vernador Siqueira Campos reconheceu que nos últi-
frases certeiras e bem humoradas, "não sou homem mos cinco anos a arrecadação de impostos no Tocan-
de ter uma opinião no bolso e outra na lapela". tins cresceu zero por cento - certamente fruto e con-



Fecho aspas e encerro meu pronunciamento.

Muito obrigado.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'lS e Srs. Depu
tados, venho à tribuna para discutir um assunto que
está na pauta do Legislativo e do Poder Executivo: a
CPI da Corrupção.

O assunto que ela abrange é tão amplo que
pode ser chamada de CPI de FHC, CPI da Corrupção,
CPI de ACM ou o que o valha. O País está perplexo
com o que está havendo em Brasília. Portanto, não
vamos instalar uma CPI muito ampla, senão ela não
conseguirá dizer a que veio. Precisamos prestar bem
atenção na força e na determinação deste Poder.

No meu Estado, a Paraíba, pessoas pergunta
vam-me quando iria terminar o que está acontecendo
em Brasília. Se há corrupção desenfreada, temos o
dever de apurar os fatos e o instrumento para isso.
Sou a favor da CPI, mas somente se ela disser para o
que veio. Ampla, como se apresenta hoje, não.

Também não sou conivente com a corrupção no
País, nem me alinho com segmentos do Governo que
possam introduzir determinados mecanismos que se
meiem dúvidas. Estou aqui para pedir às pessoas que
são alvo dessa CPI, envolvidas em fatos a serem apu
rados, que dêem um depoimento convincente, para
que o povo brasileiro possa sentir o que está realmen
te acontecendo.

Não se trata de crise política, institucional ou
econômica. O Brasil está passando por uma crise mo
rai e ética. Não podemos ficar de braços cruzados di
ante do que está acontecendo.

Não assinei o pedido para instalação dessa CPI.
Quero fundamentar-me antes de apor minha assina
tura para que, demonstrada a transparência dos en
volvidos, eu possa dizer a este País qual o verdadeiro
rumo a seguir. Temos legitimidade, e nossa consciên-

Mentira nos protestos. Mentira nas
promessas. Mentira nos programas. Mentira
nos projetos. Mentira nos progressos. Menti
ra nas transmutações. Mentira nas solu
ções. Mentira nos homens, nos atos e nas
coisas. Mentira no rosto, na voz, na postura,
no gesto, na palavra, na escrita. Mentira nos
partidos, nas coligações e nos blocos. Men
tira dos caudilhos aos seus apaniguados,
mentira de caudilhos e apaniguados à na
ção. Mentira nas instituições. Mentira nas
eleições. Mentira nas apurações. Mentira
nas mensagens. Mentira nos relatórios.
Mentira nos inquéritos. Mentira nos concur
sos. Mentira nas responsabilidades. Mentira
nos desmentidos. A mentira geral. O mono
pólio da mentira. Uma impregnação tal das
consciências pela mentira, que se acaba por
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seqüência ?~ uma política fiscal francam~9..te equiY9- se..~ão discernir a mentira da verdade, que
cada e decididamente ultrapassada. . .~, os· contaminados acabam por mentir a si

E a verdade, a única verdade, é que a reeleição mesmos, e os indenes, ao cabo, muitas ve-
do Governador Siqueira Campos foi paga pelas mes- zes não sabem se estão ou não estão men-
mas empreiteiras que estão construindo o Aeroporto tindo. Um ambiente, em suma, de mentira-
Internacional de Palmas, segundo atesta e comprova ria, que, depois de ter iludido ou desespera-
a nova denúncia publicada esta semana pela revista do os contemporâneos, corre o risco de 10-
Época, dando conta de que a Norberto Odebrecht e a grar ou desesperar os vindoiros, a posteri-
Andrade Gutierrez fizeram, em 1998, uma doação de dade, a história, no exame de uma época
6,84 milhões de reais ao PFL do Tocantins, mais de em que, à força de se intrujarem uns aos
90% de todo o dinheiro oficialmente arrecadado pelo outros, os políticos, afinal, se encontram
partido para a campanha eleitoral daquele ano. burlados pelas suas próprias burlas, e colhi-

Fazendo blague com o Senador baiano Antonio dos n~s m~/has da sua própria intrujice,
Carlos Magalhães, hoje tido e havido como o maior como e precisamente o caso.
trombonista deste País, disseram que eu não passo
de um simples tocador de pífaro.

Assumo com muita honra, e também com muito
orgulho, a atribuição musical que me concederam.
Afinal, o som do pífaro, instrumento essencialmente
popular, contagia todo mundo com seus acordes agu
dos e estridentes. E como aguda e estridente é a situ
ação do Tocantins, nada melhor do que tocar o pífaro
com muita força, com extrema dedicação, para de
nunciar ao País a calamitosa e vergonhosa situação
em que se encontra meu Estado.

Para encerrar este discurso, que o tempo a mim
concedido já se está esgotando, eu gostaria, mais
uma vez, de recorrer a Ruy Barbosa, o brasileiro ilus
tre que nos deixou tantas lições. Um discurso seu,
pronunciado na Associação Comercial do Rio de Ja
neiro, está gravado na História e retrata com fidelida
de espantosa o que ocorre hoje no Tocantins.

Abro aspas para ele, para Ruy Barbosa:
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da, na qualidade de Parlamentar, pede que apure- Com a inclusão, diversos programas foram cria-
mos o que está acontecendo no País. dos, como o da Distribuição de Cestas de Alimentos e

Por isso, Sr. Presidente, em nome da esperança a instalação de frentes produtivas.
daqueles que me outorgaram o mandato de Deputa- Na época, para evitar que a burocracia ocasio-
do Federal, não posso ser omisso diante do que está nasse a perda de recursos a serem investidos no Nor-
acontecendo, tampouco conivente. Preciso dos no- te, reivindicamos que ali fosse instalada uma repre-
mes daqueles que estão envolvidos. O povo co- sentação da Sudene, mas não fomos atendidos.
bra-nos essa transparência no exercício do mandato. Agora, diante das notícias de reestruturação do
Ele ~os foi ~tribuído para que pudéssemos preservar órgão ou até mesmo de sua extinção, faço aqui um
aquilo que e do povo. pequeno balanço sobre os benefícios que essa inclu-

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, para que são levou para aquelas localidades.
eu pos~a ~er transpa~ente, é preciso 9ue os envolvi- Para as famílias mais carentes, durante o perío-
dos primeiramente digam o que esta acontecendo. do mais crítico da seca foram distribuídas mais de
Assim, conscientemente poderei apor minha assina- 442.767 cestas básicas: As frentes de trabalho em-
tura ~o ~edido de inst~lação dessa CPI para que o pregaram mais de 42.555 pessoas, projetos que não
Brasil seja passado a limpo. foram esquecidos por aquela gente.

Vamos passar uma navalha na carn~. ~epito: va- Para os empresários, as coisas não foram tão
mos ser transparentes ~om o po~o b~as~lelro, v~mos boas como as previstas. Os projetos que seriam insta-
mostrar-lhe por que confiou em nos. AI, Sim, ao fim do lados com recursos do Fundo de Investimento do
~eu mandato, poderei prestarcont~s ao povo da Para- Nordeste (FINOR) não foram liberados, o que tam-
Iba, que ~e el~geu para representa-lo nesta Casa. bém inviabilizou a criação de mais de 2 mil empregos

MUito obngado. diretos só no Município de Unhares, onde apenas
Durante o discurso do Sr. Damião Feli- uma empresa se instalou.

ciano, o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Se- Segundo reportagem do jornal A Gazeta, o Vi-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que ce-Presidente da Federação das Indústrias do Estado
é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2° do ar- do Espírito Santo, Dr. Guerra, reclamou da falta de
figo 18 do Regimento Interno. empenho da bancada federal junto à Sudene, que es-

Q SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo taria. b.eneficiando mai~ o~ Municíp~o~ do Nordeste
a palavra ao nobre Deputado Enio Bacci. braSileiro. Penso que nao e bem assim.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Sem revi- . Todos os Deputados e Senadores vêm conse-
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que gumdo lev~r os recurs~s p.ara atender ao .~stado, o
recebi ofício da Associação de Mineiros Aposentados que.vem aJudan?o a ,vl~blllzar a governabllldade do
e Pensionistas da Região Carbonífera, especifica- Governador Jose Ignaclo.
mente de Minas do Leão, Estado do Rio Grande do Estou agora encaminhando documento oficial à
Sul, no qual denuncia o achatamento dos valores dos Sudene no qual solicito um relatório sobre a situação
benefícios dos aposentados. atual dos investimentos liberados ou a serem liberados

Demonstra ela que o aposentado que recebe por aquele órgão para os Municípios do nortecapixaba.
um salário mínimo vai receber reajuste de 19,2%, ca- Quero dar uma resposta concreta à população
indo para 5,7% o reajuste daquele que ganha mais do sobre toda essa situação de frustração e prejuízos
que o salário mínimo. Ou seja, os aposentados perde- que a Sudene levou para meus Municípios. Quero
ram mais de 13,5%. Trata-se, portanto, de um meca- apenas que a justiça prevaleça e que o Espírito Santo
nismo diabólico e prejudicial à categoria. não mais fique a reboque de outros Estados da Re-

Muito obrigado. gião Sudeste, como de costume.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES. Sr. Presidente, peço a V. Ex" que autorize a di-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras vulgação do meu pronunciamento nos meios de co-
e Srs. Deputados, represento aqui o Estado do Espíri- municação da Casa.
to Santo, especialmente os 27 Municípios incluídos O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pro-
na área de abrangência da Sudene. nunciao seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.

Essa inclusão, muito festejada há três anos, Deputados, tenho usado a tribuna desta Casa para
hoje já não leva nenhuma expectativa ou esperança à lembrar e homenagear homens, personalidades, gen-
população daqueles Municípios. te simples, gente famosa, de diversas origens, mas
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que têm em comum o trabalho sério em favor da causa Em 1978, o Papa Paulo VI o nomeou Bispo Dio-
humanitária, a vontade de ver este País cré1:icer e.pros- cesâno de Toledo, no Paraná, e concedeu-lhe a orde-
perar, de ajudar o povo brasileiro a viver com mais dig- nação episcopal.
nidade, de engrandecer o nosso Brasil. Hoje, quero re- Além do ministério episcopal, D. Geraldo foi
verenciar uma pessoa cujo trabalho, dedicação, solida- co-fundador, Diretor e Professor da Faculdade de
riedade e fé ultrapassaram as fronteiras brasileiras, D. Ciências Humanas Arnaldo Busato de Toledo Vi-
Geraldo Majella Agnelo, alçado ao cardinalato como ce-Presidente da CNBB Regional Sul 11 e memb;o da
Cardeal da Bahia pelo Papa João Paulo 11. Comissão Episcopal de Liturgia.

Nascido em Minas Gerais, aos 19 de outubro de Foi escolhido pelo Papa João Paulo 11 como
1933, terceiro de oito filhos, começou muito cedo a vi- Arcebispo Metropolitano de Londrina, Paraná, em
ver e a estudar em redutos que o fariam iniciar e refor- 1982; em seguida, foi Presidente da Comissão Litúr-
çar sua vocação. Freqüentou o curso ginasial nos Se- gica da CNBB e membro do Departamento de Liturgia
minários Menor Diocesano Santo Antônio, em Juiz de do Conselho Episcopal Latino-Americano - CELAM.
Fora, e Me.nor A~quidioce~a~~ de São Paulo. Iniciou o Em 1983, deu início à Pastoral da Criança no
curso ~e_Fllosofl~ no Semlnar!o Central da.Imaculada Paraná, que se difundiu em todas as dioceses do Bra-
Concelçao do Iplranga, em Sao Paulo. Mais tarde, na si! e em alguns países latino-americanos
Faculdade de Filosofia da Universidade de Mogidas. . _
Cruzes - Sp, obteve licença em Filosofia e de Teolo- FOI nomea??, em 1991, pelo_Santo Padre Joa?
gia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da ~aulo 11, S.ec~e~ano da Congregaça~ para o Culto DI-
Assunção de São Paulo. VIno e a DI~c~p.llna do~ S~cramentos, ~~ 1994.' mem-

. ' . bro da Pontlflcla Comlssao para a Amenca Latina; em
FOI orde~ado sacerdote em 1957, e c0f1!0 pr~sbl- 1995, membro do Comitê Central do Grande Jubileu

tero.~xerceu diversos cargos, ~e~t~e os q.uals: Diretor do Ano 2000 e Presidente da Comissão de Liturgia do
Esplntual e Professor no Semlnano Vestibular Santo mesmo Comitê e em 1997 membro do Pontifício Co-
Cura D'Ars, para vocações adultas; Assistente Ecle- mitê dos Congre~sos Euc~rísticos Internacionais
siástico da Juventude Estudantil Católica Feminina; • _. .
Notário do Tribunal Eclesiástico; colaborador na Paró- Em 1999, ~ambem pelo ~apa Joao_Paulo 11, fOI
quia Santo Antônio da Barra Funda; Diretor Espiritual nomea~o ArcebiSpo Metropolitano de Sao Salvador
do Seminário Filosófico Arquidiocese em Aparecida; da Bahia.
Diretor Espiritual e Professor no Curso Teológico do D. Geraldo desenvolveu atividades científicas e
Seminário Central da Imaculada Conceição do Ipiran- for~ativas ta.m?ém através da public8:ção de Iiyros.e
ga e Professor da Faculdade de Filosofia da Pontifícia revistas brasileiras, bem como em revistas de liturgia
Universidade Católica, todos no Estado de São Paulo. na Itália.

Em 1964, foi nomeado Cônego do Cabido Me- Mais recentemente, em fevereiro do corrente
tropolitano de São Paulo e, em 1967, iniciou os estu- ano, o Papa nomeou 44 novos cardeais, dentre os
dos de Liturgia no Instituto Litúrgico do Pontifício Ate- quais o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil,
neu de Santo Anselmo em Roma obtendo o doutora- Dom Geraldo Majella, em cerimônia solene assistida
do em teologia com e~pecialização em Liturgia, em por cerca de 40 mil pessoas e com a presença do Go-
1969 defendendo tese intitulada "Servitus ao Sacra- vernador César Borges. Em sua homília, João Paulo II
mentário Veronense, Significado e Doutrina. Contri- ressaltou que esses são os primeiros cardeais do
buição do conhecimento do sentido teológico do ser- novo milênio.
viço litúrgico". D. Geraldo é fruto de uma geração de bispos bra-

Durante sua permanência em Roma, junto ao sileiros que nas décadas de 70 e 80 esteve ligada aos
Pontifício Colégio Pio Branco, participou de um pro- movimentos sociais do País. Sua fidelidade ao Vatica-
grama semanal para o Brasil intitulado "Liturgia e no e seu engajamento social o tornaram um dos ho-
Vida" e foi colaborador da Pastoral da Paróquia de mens mais fortes da Igreja brasileira da atualidade.
São Clemente Papa. Preocupado com as questões humanitárias, com

Em 1970 de volta ao Brasil foi Coordenador da a vida dos pequenos e dos menos favorecidos, suas crí-
Pastoral da Arquidiocese de São Paulo e Professor de ticas ao Governo são basicamente no que se refere à
Teologia Litúrgica e Sacramentária no Instituto Teoló- política econômica, e se diz totalmente contra o modelo
gico Pio XI, no Seminário Maior João XXIII e na Facul- econômico que mantém a desigualdade social atual.
dade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em Termino minha homenagem a essa alma cheia
São Paulo, da qual foi Diretor por quatro anos. de fidalguia citando suas próprias palavras: "Apesar
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de todas as nossas dificuldades, de toda uma popula- O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
ção tão sofrida, é importante renovar a esperança de seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'lS e Srs. Depu-
um mundo melhor, em que nos demos as mãos para tados, uso a tribuna para ressaltar o Programa Bol-
fazer o bem". sa-Escola, lançado pelo Governo Federal, que vai

Sr. Presidente, peço a V. Ex" que autorize a di- at~n~er a 10,7 ~.ilhões de alunos?e 6 a 15 anos e 5,9
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co- mllh~es_de famlh~s em todo o Pais, com recursos de
municação da Casa. 1,7 bllhao de reais.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Está auto- De a?ord~ com o pro~rama, ca~~ criança m?tri-
rizada a divulgação do ronunciamento de V. Ex". cul~da, ate~o numero de tres por famlh~, receber~ 15

p reais por mes, podendo chegar a 45 reais porfamlha.
O ~R. MEN~ES ~IBEIRO FILHO (P~DB - R~~ O Bolsa-Escola amplia o Programa de Garantia

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. .Presld~nte, Sr de Renda Mínima, que, em dois anos de funciona-
e Srs. Deputados, a recusa dos Prefel~os ga.uc~os .de mento, possibilitou a entrada e a permanência na es-
transportar alunos da rede estadual e um Indicativo cola de cerca de 1 1 milhão de crianças e adolescen-
de que a Lei de Responsabilidade Fiscal vt::io para fi- tes em 1999 e d~ 1 7 milhão em 2000.
car. Antes da

A

vigência da lei, muitos Municípios arca- ' A verba 'disponí~el no an~ passado foi multiplica-
vam com_o onus do tran~po~: des~es estudante~, da por dez. O Ministério da Educação contará este ano
me~mo nao sendo sua ~tnbulçao. Afinai, quem. ~bn- com recursos provenientes do Fundo de Combate à
g~na o Est~do a cumpnr co~ ~~a ~ota de partlclpa- Pobreza, criado por iniciativa do Congresso Nacional e
çao determinada pela ConstltUlçao. acolhido pelo Presidente da República. Assim, o Bol-

A Lei de Responsabilidade Fiscal não apenas sa-Escola poderá ser estendido a todos os Municípios,
proíbe as Prefeituras de usar recursos próprios para Capitais e Regiões Metropolitanas. São alvos do pro-
cobrir a omissão do Estado como obriga este último a grama as famílias com renda familiar per capita de até
fazer o dever de casa. Em resumo, a lei sentencia que meio salário mínimo por mês, que tenham filhos matri-
cada esfera do Poder Público cumpra seu papel junto culados e freqüentando o ensino fundamental.
à sociedade. Acaba a história de desviar recursos da Têm Rrioridade os mais de 3 mil Municípios de
educação para a saúde, por exemplo. O Orçamento catorze Estados que apresentam os mais baixos índi-
aprovado anualmente passa a ser obedecido, deixan- ces de Desenvolvimento Humano (IDH) e que são ob-
do de ser uma mera carta de intenções. jeto das ações do Projeto Alvorada; os Municípios que

Esta é a principal conseqüência da nova lei: intro- participaram do Programa de Garantia de Renda Mí-
duz mais ética e seriedade no gerenciamento do dinhei- nima em 1999 e 2000 e os Municípios que faziam par-
ro público. Neste momento ela enfrenta a turbulência te do programa de distribuição de cestas básicas do
inerente às grandes mudanças, pois o que anuncia é Comu~idade Solidária.
uma revolução na forma de governar. Tratar-se de elimi- E um programa de parceria entre o Governo Fe-
nar hábitos arraigados na política brasileira e de criar deral e os Municípios e objetiva incentivar, por meio
outros, mais condizentes com o interesse social. Será de apoio financeiro, o progresso educacional dos es-
difícil para os Prefeitos negar transporte a alunos do tudantes de famílias de menor renda, estimular a uni-
Estado quando estes residirem próximos aos estudan- versalização do ensino e contribuir para reduzir a eva-
tes das escolas municipais. Mas é absolutamente ne- são escolar e a repetência.
cessário que isso aconteça. Somente dessa maneira De acordo com o Ministério da Educação, a siste-
serão corrigidas as distorções que por tanto tempo ca- mática para inscrição dos Municípios ao Bolsa-Escola
muflaram a questão da responsabilidade. será divulgada a partir de 12 de março e a adesão dos

Em sua história recente, o Brasil passou do as- Municípios ao. programa começa em.19 de março. ,
sistencialismo de uma federação provedora para a Sr. Pre~ldente, o programa aCima ressaltado e
política das municipalizações, que sobrecarregou as de rel~v~nte Interes~e para nos~o povo, fazendo com
Prefeituras de obrigações com quase nenhum ampa- que ~Imlnua a quantidade de cnanças trabalhando, a
ro orçamentário. evasao escolar etc.

Sr. Presidente pe o a V. Exa a publica ão do . ~u,e~o aproveitar_a oportunidade e ~a~abenizar
meu ronunciament~ e~ A Voz do Brasil. ç o Minlsteno da Educaçao: na pessoa?o MInistro Pau-
p. lo Renato Souza, pelo feito. Parabenizando-o, esten-
Eram estas as minhas palavras. do meus cumprimentos aos demais idealizadores do
Muito obrigado. programa.
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Era o que tinha a dizer.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI.· Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De
putados, apesar de recentemente termos abordado o
assunto da necessidade de reajuste dos salários dos
servidores públicos federais, não podemos deixar de
voltar a registrar a penúria e as dificuldades em que
se encontram os funcionários públ icos do nosso País.

A razão deste novo pronunciamento é o lança
mento nacional da campanha salarial dos servidores,
que será realizada no dia 28 de março de 2001 , com
um ato público em frente à Catedral de Brasília. Na
quele mesmo dia, haverá também o lançamento da
campanha salarial em todos os demais Estados bra
sileiros., Segundo a Presidente da CUT/DF, compa
nheira Erika Kokai, "é necessário mostrarà sociedade
o que este Governo vem fazendo com a categoria dos
servidores públicos. Hoje a concentração de renda é
muito alta e FHC vem transferindo os recursos públi
cos para a iniciativa privada. O serviço público é de vi
tal importância para o pleno funcionamento de uma
sociedade mais justa e FHC quer desmontar o Esta
do". Concordamos plenamente com esta posição,
ainda mais quando todos sabemos que os servidores
públicos, em sua grande maioria, tanto os em ativida
de como os já aposentados, encontram-se sem qual
quer reajuste salarial desde janeiro de 1995.

Ainda recentemente, tivemos o lamentável epi
sódio de reedição do dispositivo derrubado nesta
Casa, que passava o pagamento dos servidores para
o mês subseqüente. Os servidores do Legislativo e do
Judiciário já haviam garantido o direito de receber no
mesmo mês. Não se justifica, portanto, a odiosa dis
criminação contra os funcionários do Executivo. É
mais um ataque que não podemos tolerar.

Queremos, mais uma vez, registrar que os ser
vidores podem contar conosco nesta luta. Não é pos
sível que o arrocho salarial se perpetue entre os ser
vidores. Não é imaginável, após tantos anos, que não
haja sensibilidade da área econômica do Governo
FHC. É incrível que, em pleno século XXI, os servido
res ainda tenham que fazer malabarismos para so
breviver com dignidade.

Integrando essa luta pela dignidade, recebemos
correspondência da ANASPS - Associação Nacional
dos Servidores da Previdência Social -, na qual nos
informam sobre a campanha salarial e conclama os
Parlamentares desta Casa a cerrarem fileiras na de
fesa do serviço público.

Aquela entidade nos relata as dificuldades vivi
das pelos servidores da previdência pública:

. .:' Em janeiro de 1995, a Previdência So
cial pagava benefícios a cerca de 14 milhões
de pessoas, hoje eles são 20 milhões.(...) A
receita previdenciária praticamente dobrou
nesse período (. ..). Esse números evidenci
am a enorme e crescente carga de trabalho
e responsabilidade dos previdenciários, cujo
quadro (de pessoal) reduziu bastante nesses
últimos seis anos.

Sr. Presidente, os servidores públicos federais
estão reivindicando, na atual campanha de recompo
sição salarial, ora iniciada pelas entidades represen
tativas de classe, um reajuste da ordem de 75,48%,
ou seja, não se está reivindicando aumento salarial,
mas tão-somente uma justa e legítima recomposição
daquilo que foi perdido nos últimos anos pelas diver
sas categorias de servidores.

Também em nosso Estado, o Piauí, o SINDSEP
- Sindicato dos Servidores Públicos Federais - há
muito vem denunciando o estado de compressão sa
larial do conjunto dos servidores. Somos testemu
nhas dessa luta e temos acompanhado atentamente
o esforço daquela entidade visando reverter o atual
estado de indignidade com que o Governo FHC vem
tratando os funcionários públicos.

A sociedade não se deve enganar: sem um qua
dro de servidores públicos bem treinado, bem remu
nerado e motivado, não teremos nunca a excelência
de serviços de que todos reclamamos. É devido ao
verdadeiro esforço e dedicação de milhares de servi
dores pelo Brasil afora que, felizmente, não houve
ainda um colapso total dos serviços públicos. Mas
não nos deixemos enganar. A paciência dos funcioná
rios está perto do fim. Em não sendo atendidas suas
reivindicações mais um vez, dentro em breve vere
mos os servidores cruzarem os braços. E a responsa
bilidade será do Governo FHC e de seus aliados.

Os servidores têm encaminhado suas justas rei
vindicações a todos os Parlamentares desta Casa so
licitando apoio. A esta altura dos acontecimentos, não
é possível que haja neste Parlamento algum Deputa
do desinformado sobre a aflitiva situação dos servido
res. Conclamo, portanto, todos os Deputados a se en
gajarem na defesa do funcionalismo público. Já pas
sou da hora de esta Casa se sensibilizar e adotar pro
vidências com o objetivo de chegar a um bom termo.
Os serviços públicos são um patrimônio do povo bra
sileiro. Porém, sem servidores não há serviço. Vamos,
portanto, valorizar aqueles que prestam relevantes
serviços à Nação.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.



Sem dúvida, o jovem busca sugestões de como
se comportar e as encontra quando os pais fazem
suas opções no cotidiano da vida. Ao mostrar-lhe, na

Poucos pais, na verdade, poderão afirmar que ja
mais mandaram o filho dizer a quem lhe chamava ao
telefone ou a quem lhe batia à porta que ele não esta
va; ou que, ao encontrar alguma quantia de dinheiro
em local público, fosse, por incitação paterna, procurar
o verdadeiro proprietário, para ser devolvido; ou ainda,
que não mandaram recado mentiroso à escola do filho,
na tentativa de protegê-lo, seja por questão disciplinar
ou até mesmo de aproveitamento escolar.

a filho, ao observar os deslizes éticos dos pro
genitores, certamente não mais concederá à verdade
o valor que lhe será exigido quando adulto. Daí para o
delito é um passo.

Afirma a reportagem:

Os pais são os mestres da ética na for
mação dos filhos. A criança é uma testemu
nha atenta da moralidade dos adultos ou de
sua ausência.

Os escândalos de corrupção que as
sombram o País têm origem muito mais re
mota do que se pode imaginar: eles vêm do
berço. Pesquisas de psicanalistas brasilei
ros e americanos mostram que as pequenas
negociações cotidianas entre pais e filhos
são o verdadeiro aprendizado moral que as
crianças levarão para a vida adulta.

rios.
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O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PSB - RJ. Pronun- prática, seus valores e opiniões, o exemplo penetra
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. no fundo de sua alma, atinge o consciente e perma-
Deputados, fui dos primeiros a cerrar fileiras em prol nece amortecido no emaranhado de suas futuras
da criação da CPI da Corrupção. qualidades e defeitos.

Assim procedi porque considero a chaga produ- Um dia desabrochará.
zida por esse mal um dos maiores obstáculos à lisura Exemplo também marcante da deterioração da
com que devem se haver os negócios públicos reali- consciência ética do jovem é quando ele, abastado,
zados por todos os setores do cenário nacional, com sabe que o pai amealhou riqueza sob o manto espú-
ênfase especial para aquilo que me toca: a atividade rio da indecência moral.

parlamentar. Por apreciar o conforto da existência que leva, o
Adulto, ao compreender os malefícios causados iniciante da vida não admite queda do seu status:

pela corrupção, entendi melhor por que, tantas vezes, continuará valorizando tudo o que rodeia seus dias.
na educação familiar e na formação escolar, fui insta- Por conseqüência, passa a apreciar e até mesmo a
do a não mentir, buscando sempre a verdade, ainda justificar o procedimento do pai corrupto.
que me custasse um preço. Péssimo exemplo.

. Nesta sema_na:.ao folhear o jo~~~! O Globo, ?~- Semelhante ao exemplo paterno, Sr. Presidente
pa!el-me, .~a seçao Jornal da_Fa,~llJa , ~om m~tena e prezados companheiros, considero o procedimento
1n~ltulada Peq~en~s Corrupçoes . Ao le-Ia, fOI total da chefia escolar, aquele que se fundamenta nas ati-
minha concordancla. tudes morais dos mestres, pois são os que também

Permitam-me, nobres colegas, breves comentá- atingirão a consciência dos adolescentes, permane
cendo - para o bem ou para o mal alojados por toda a
vida nos compartimentos de sua mente.

Não temos observado, infelizmente, nos bancos
escolares atuais o apurado cuidado ético que toda di
reção escolar deve exigir de seus profissionais, com
relação à força que o exemplo dos mestres exerce so
bre a consciência dos alunos.

Se desejamos pensar nas gerações futuras de
dirigentes deste País, temos de buscar formas de for
necer a todos os brasileiros exemplos de dignidade,
de que vale a pena ser honesto, de que a sociedade
não tolera a mentira, o engodo, a farsa.

Reafirmo ter assinado a favor da criação da CPI
da Corrupção. Não consigo, no entanto, compreender
o porquê de o Governo não desejar esclarecer as mú
tuas acusações de corrupção entre os Senadores
Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho, exigên
cia que me parece fazer parte dos anseios da popula
ção brasileira.

Não mais se aplaudirá o corrupto. Ter-se-á pena
dele. Teremos, dessa forma, melhores homens públi
cos, sem correr o risco de nos deparar com dirigentes
pouco confiáveis. Jamais, então, haverá necessidade
de CPI da Corrupção. Esse é o meu sonho.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, o assunto que continua repercutindo nes
ta semana é o da CPI da Corrupção.

Semana passada, desta tribuna, tive a oportuni
dade de externar minha opinião e refutar alguns dos
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argumentos apresentados pelo Governo. Naquela
ocasião, levantei questão sobre uma argumentação
infundada de que a CPI prejudica a economia. A eco
nomia depende de inúmeros fatores e talvez o que
mais a prejudique seja a corrupção que grassa em
nosso País e acaba fazendo com que o dinheiro públi
co seja desviado das destinações finais para serem
aplicados em outros lugares.

Mais do que de fundamentos econômicos, o
País precisa de fundamentos éticos, que são constru
ídos ao longo de dezenas de anos, às vezes de sécu
los. Por essa razão, temos de caminhar com funda
mentos éticos no sentido da construção de um país.

Refuto dois argumentos utilizados pelo Governo
nesses últimos dias. O primeiro, de que a CPI paralisará
o Congresso. Ora, essa argumentação beira o ridículo.

Qual é a função do Congresso Nacional? É legis
lar, votar os projetos de lei, embora hoje essa função
seja menos utilizada porque as medidas provisórias do
Presidente da República praticamente usurpam nosso
poder de legislar. O Governo só não as utiliza quando a
matéria é explicitamente proibida pela Constituição.
Todo o resto é feito através de medidas provisórias. E,
mesmo assim, ainda exorbita de sua função quando
edita medida provisória para modificar a LDO.

Qual a outra função do Congresso Nacional?
Fiscalizar. Está explícito na Constituição Federal.
Como uma CPI poderia paralisar o Congresso Nacio
nal se neste caso ele estaria exercendo sua função
específica de fiscalizar? O Congresso Nacional tem
esse dever apresentado na Constituição. Devemos,
sim, fiscalizar e exercer nosso papel.

Portanto, se o Congresso Nacional ficar trinta,
sessenta, noventa dias fiscalizando o Governo Fede
ral, não estará parado, mas, sim, exercendo uma de
suas funções constitucionais. Talvez essa seja mais
importante do que a de apenas referendar medidas
provisórias, sem que tenha oportunidade de discu
ti-Ias, visto que sua tramitação não o permite.

Outra argumentação da qual se utiliza é a de que,
pelo fato de a proposta para criação da CPI ter listado
várias questões, não estaríamos diante de um fato de
terminado, que seria muito grande o número dos fatos
a serem investigados, e que eles não se conectam.

Eles têm conexão, sim; todos denunciam a cor
rupção. E se as denúncias são amplas é devido ao
fato de que a corrupção também é ampla neste País.
Temos de investigar profundamente esses fatos para
passar o Brasil a limpo.

Quando a Constituição reza que seja sobre fato
determinado, não quer dizer que seja um único fato,
podem ser fatos, desde que sejam determinados. Não

estamos fazendo qualquer devassa no Governo Fer
nando Henrique nem querendo investigá-lo, mas,
sim, investigar a corrupção. E nesse caso referi
mo-nos ao Presidente do Senado, ao ex-Presidente
do Senado Federal, ou seja, estamos falando de pas
sar o Brasil a limpo investigando claramente o que
está acontecendo. Por isso, esse argumento de que
estamos diante de um amplo fato ou diante de mais
de um fato determinado também não me convence.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, temos de
nos unir para investigar. O País exige que se apurem
as denúncias; as pesquisas demonstram que mais de
84% da população brasileira desejam a instalação da
CPI. Ela não tem o intuito de acusar nem de crucificar
ninguém, mas, sim, de investigar, desempenhando
papel pedagógico. O País precisa de educação, na
conotação ética. É isso o que queremos com a CPf
que certamente vamos criar, pois hoje vários Deputa
dos e Senadores assinaram esse pedido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. e
Srs. Deputados, finalmente o Governo tomou uma de
cisão importante: extinguir a velha Sudam e transfor
má-Ia numa agência de desenvolvimento.

Minha esperança é de que esta nova instituição
não venha a cometer os velhos vícios do passado e
que, ao final de outros 35 anos que virão, tenha cons
truído uma história diferente da da velha Sudam. No
decorrer dos últimos dois anos, a maioria dos meus
pronunciamentos foram no sentido de mostrar, pela
tribuna, os grandes erros dessa carcomida instituição,
em boa hora extinta.

Minha experiência de conviver com casos se
melhantes, de extinguir e criar instituições com uma
nova marca, a partir de pessoas que tenham velhos
vícios, não tem mostrado bons resultados, como se
pode pensar a princípio. Não se tendo o cuidado de
uma eficiente preparação de pessoal, cursos de reci
clagem para um modelo novo, criteriosa avaliação de
desempenho e premiação dos bons resultados, tudo
poderá voltar aos velhos usos e costumes. Tenho a
expectativa de que essa nova agência do desenvolvi
mento da Amazônia seja a ressurreição de um novo
ente, mais justo e igualitário.

Tenho, Sr. Presidente, a esperança de que parte
dos recursos incentivados, por exemplo, 60% deles,
possam ser destinados a projetos por demanda es
pontânea dos Estados da Amazônia Legal e que os
outros 40% sejam distribuídos igualitariamente entre
todos os Estados, para que possam ser elaborados
os projetos dentro do foco de desenvolvimento previa-
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mente estudado e vindo, de fato, a estimular o empre- só se movimente depois que ocorrem mortes de pes-
go e a renda para todos. soas. Exemplo disso é o caso da Petrobrás. Há muito

Chega de discriminação com a maioria absoluta vêm sendo denunciados os processos de terceiriza-
dos Estados. Chega de pouca vergonha na seleção e ~ão, a política de desm?nte da empresa. Já houve vá-
aprovação de projetos. Chega de esculhambação no nos vazamentos anunciando os problemas da empre-
credenciamento de escritórios para elaboração de pro- sa, mas, infelizmente, enquanto não morrem pesso-
jetos. Chega de avacalhação em se dizer um órgão de as, esse Governo não se sensibiliza.
desenvolvimento regional sem ter nenhum estudo das Não queremos mais, Sr. Presidente, vir à tribuna
potencialidades dos Municípios e nem gente disponí- para lamentar a perda de vidas. Não é a primeira vez
vel nos Estados para se justificar como instituição. que perdemos estudantes e professores naquela ro-

a Governo fez sua parte, desde os anos 60, cri- dovia. Há. dois anos eu mesmo perdi um professor,
ando a Sudam dentro de uma lógica real de desenvol- que depoIs se tornou colega de tr?ba!ho, ao vo~tar de
vimento, renunciou a receitas com vistas à compen- escola da zona rur~1 para Uberlandla, e~ aCidente
sação de combater as desigualdades regionais. Dois n:ssa mesma rodovia, provocado pela ma,conserva-
Estados foram os grandes beneficiados. Os restantes çao da est~~da e pelo gra.nde fluxo de velculos. Na-
não viram a cor daquilo que seria' o estímulo para a quela ocaslao morreram cmco pessoas.
promoção das pessoas na geração de empregos e Sr. Presidente, é necessário que o Orçamento
oportunidades para todos. seja cumprido de fato. Os recursos já foram delibera-

Sr. Presidente, que viva esta nova agência de de- dos, aprovados p~r esta Casa, par~ que ~udéssemos
senvolvimento e que ganhe tempo e faça justiça distri- ter pel~ meno~ ~o Yo da obra conclUlda.!'ote ag~ra, ape-
butiva para todos os Estados da Amazônia Legal. nas qumze qUllometros da estrada estao duplicados.

E r h d' Enquanto não sai a duplicação, mais uma vez es-
ra o que In a a Izer. tamos cobrando do Ministro Eliseu Padilha recursos

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re- para recuperar as estradas. Não é possível que S.Exa.
visão do orador.) - Sr. Presidente, S!""s e ~rs. Deputa- continue tranqüilamente no Ministério e as estradas
dos, nesta ta~~e, falo ~~bre tem~ q~e mUito tem preo- cheias de buracos. Estamos conseguindo perceber
cupado a reglao do Tnangulo Mmelro: as estradas. que nem tapar buraco este Governo consegue mais.

Infelizmente, na semana passada, dez crianças Vamos continuar cobrando a duplicação, mas
e um motorista perderam a vida em acidente na até que ela venha, pelo menos tapem os buracos para
BR-050, porque a van em que estavam caiu em um que o número de acidentes diminua. Não é só na
buraco, estourou um pneu e bateu de frente em um BR-050, mas nas BR 365 e 153 há graves problemas.
caminhão. As crianças estavam, pela última vez, re- São rodovias que têm importância vital, porque fazem
tornando de suas atividades escolares, voltando para a ligação não só do interior de São Paulo a Cuiabá, de
casa. E esse não é o primeiro acidente naquele local. São Paulo a Brasília, mas têm papel importante no
A BR-05ü fazia parte do Projeto Avança Brasil duran- desenvolvimento da nossa região. Infelizmente, são
te o primeiro Governo do Presidente Fernando Henri- estradas federais, e o descaso é absoluto.
que. Depois disso passou a ser objeto de promessas Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, concluo
deste Governo. conclamando o Ministro dos Transportes, Sr. Eliseu

o Presidente da República esteve naquela re- Padilha, para que S. Exa diminua a corrupção no
gião fazendo campanha. Aliás, até deu início à obra, DNER e a operação tapa-buraco comece na região
lançando a pedra fundamental, mas apenas qUinze do Triângulo Mineiro. Que recursos do Orçamento se-
quilômetros da duplicação da estrada estão prontos. jam liberados para a duplicação da BR-OSO a fim de
Enquanto isso, milhares e milhares de pessoas todos que não mais tenhamos de assistir a um grande nú-
os dias expõem suas vidas a risco, em virtude da má mero de crianças e adultos perderem a vida em virtu-
conservação da estrada. Há urgente necessidade da de das péssimas condições das estradas.
duplicação daquela importante rodovia, que faz a Ii- O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re-
gação de São Paulo a Brasília, cortando todo o Triân- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputa-
guio Mineiro. dos, creio que o debate central neste momento no

Venho à tribuna, Sr. Presidente, cobrar do Minis- Congresso Nacional, nas duas Casas legislativas e
tro Eliseu Padilha a execução dessa obra, porque não no País como um todo é se efetivamente temos condi-
podemos e não queremos mais ver pessoas morren- ções de reagir a essa onda de corrupção estabeleci-
do naquela estrada. Não é possível que esse Governo da ou se vamos ter de reformular todos os princípios e
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admitir que há, portanto, uma margem d~ corrup-ção da, ou melhor, a bem da verdade, nem começou; foi
que já faz parte da vida brasileira. . ;',:" dissolvida~à base da violência, da truculência e de

São estes os dois caminhos: ou enfrentamos atos raiando ao vandalismo.
com coragem e determinação essa corrupção endê- O Deputado Augusto Bezerra chegou a jogar
mica ou vamos ter de estabelecer um percentual acei- um copo contra o Presidente da Mesa, representante
tável de corrupção. Até onde o agente público pode do Ibama. Em seguida, arrancou-lhe o microfone vio-
corromper e sercorrompido sem receber nenhum tipo lentamente, quebrou-o sobre a mesa e jogou os pe-
de punição? Isso está virando regra. daços para o ar, instituindo-se como poder absoluto

Em outras oportunidades discutimos as causas na reunião e a declarou encerrada. Diante do quadro
e conseqüências da corrupção - há até estudos so- de insegurança, o Presidente teve de suspender os
bre isso. Eo movimento que o Governo faz impressio- trabalhos. Daí se implantou o caos na reunião.
na a todos. Ele organiza sua base parlamentar saben- Quero deixar bem claro que isso nada tem a ver
do que na medida em que a Comissão Parlamentar com o povo de Sergipe, que é ordeiro, disciplinado e
de Inquérito, instrumento apropriado para fazer ampla amante da verdade. Também não tem nada a ver com
apuração, não for instalada, a responsabilidade cairá seus intelectuais, que, por tradição, louvam o debate
exatamente nos Parlamentares que não assinaram o democrático, o diálogo, a polêmica, se for o caso, o
pedido. Quem vai ter seus nomes divulgados, Estado que vem de uma tradição, .de uma linhagem que re-
por Estado, por estarem coniventes com a corrupção, monta a Tobias Barreto.
serão os Deputados e Senadores e não o Governo Concluindo meu pronunciamento, quero dizer
Federal. Os Parlamentares pagarão a conta. que ficou claro naquele incidente de ontem que a vio-

É cômodo para o Executivo permanecer numa lência é o argumento dos que não têm argumento. O
posição contrária, mas ao mesmo tempo isso faz com Sr. Deputado Augusto Bezerra e seu grupo de apani-
que os Parlamentares fiquem expostos a uma situa- ~uado~, que impediu a reunião, estavam querendo
ção constrangedora às vésperas das eleições. Impedir que fosse lançada a verdade sobre a onda de

Nós, da Oposição, convenhamos, achamos que mentiras que t~m intoxicado a opinião pública no
o ideal seria instalar CPI para mudar o rumo da políti- Estado de Sergipe. .,
ca, debater programas, ao invés de ficar discutindo . O SR. PRE~ID~NTE (Marçal Filho) - Esta re-
quem é mais ou menos corrupto no atual Governo. Se glstrada a comunlcaçao de V. Exa.
isso não for possível, se o Governo fizer esse movi- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
mento, como pretende - e anuncia que o fará -, para a palavra ao Deputado Walter Pinheiro.
aniquilar a instalação, vamos ter um ano de campa- O SR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Pronuncia
nha pela CPI com exposição de todos os Parlamenta- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr

as
e Srs. De-

res, enquetes e mais enquetes revelando que quem putados, o Município de Utinga, que fica na Chapada
estiver conivente passará a ser suspeito de todo o Diamantina, na Bahia, vive um momento difícil. O Pre-
processo de corrupção existente no País. feito da cidade, Luiz Alberto Silva Muniz, praticou uma

Quero insistir nesse ponto, porque acho que o série de barbaridades e sumiu. Ninguém o encontra já
Governo está expondo sua base parlamentar a uma faz algum tempo. Esse P~efeito perseguiu funcionári-
situação extremamente constrangedora, já que é visí- os conc~rs~dos, transferindo-os de seu local de tra-
vei que a maioria da população brasileira pretende ~alho, prlnclpa~mente as professoras. Também demi-
ver apuradas as denúncias de corrupção. tlU outros servidores e tentou, com respaldo da Câ-

O SR. MARCONDES GADELHA _ Sr. Presi- mara de Ver~~dore~, co.ntra~ar sem concurs~ para
dente peço a palavra pela ordem. pre~ncher as ,vagas arbltranamen!e por ele cn~d~s.

, . Felizmente, ha Vereadores de partidos de oposlçao,
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa como a do PT, Urânia da Silva Viana, que não permiti-

a palavra. rão que esse absurdo continue.
O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL - Na cidade há uma fábrica de doces de nome

PB. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presi- Sustança, que durante a campanha eleitoral serviu
dente, Sras e Srs. Deputados, quero trazer ao conheci- como balcão de negócios para o Prefeito, que trocou
mento da Casa grave incidente ocorrido ontem na ci- votos por vagas na empresa. O dono da fábrica, um
dade de Aracaju, quando da reunião de audiência pú- grande comerciante da Bahia, Plínio Moscoso Barre-
blica promovida pelo IBAMA sobre a transposição das to de Araújo, recebeu em troca a promessa de Luiz
águas do Rio São Francisco. A audiência foi encerra- Alberto de que seus doces seriam comercializados
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pela EBAL (Cesta do Povo), fato que não se concreti- tratégico do que produz, seja pelo seu grau de exce-
zou. Com isso a fábrica vive em crise e há quatro me- lência de qualidade, que a tem credenciado, perante o
ses não paga os salários dos trabalhadores. Isso que mundo inteiro, como uma das organizações de maior
acabo de relatar são palavras do Sr. Sávio, represen- eficiência e capacidade de produção.
tante da Sustança, que contou banalmente o crime São expressivos os resultados obtidos pela Pe-
eleitoral praticado pelo Prefeito com a participação do trobrás ao longo de sua existência, graças, sobretudo,
empresário. à capacidade e à dedicação do seu quadro de servi-

Mas não é só esse o crime praticado pela Sus- dores, considerado de alto nível profissional e tam-
tança. Ela não vem cumprindo a legislação trabalhis- bém de elevado engajamento nos propósitos da em-
ta, explorando de forma cruel a mão-de-obra dos em- presa, que se confundem com os próprios ideais do
pregados. Os funcionários fixos recebem um salário povo brasileiro. Mesmo depois de quebrado o mono-
mínimo, sem nenhuma remuneração pelas horas ex- pólio do petróleo, continuou a Petrobrás a comprovar
tras, e apenas metade tem carteira assinada. Porém, suas reais condições para enfrentar a concorrência,
é com os trabalhadores temporários que a exploração alcançando novas e importantes vitórias, consolidan-
ocorre de forma mais acentuada. Eles recebem 63 do o seu imenso prestígio interno e internacional.
centavos de reais por hora de trabalho, o que dá 120 No entanto, de repente, em pouco tempo, come-
reais por mês, isso para uma jornada de oito horas, çaram a acontecer problemas graves, como o derra-
jornadas noturnas, domingos e feriados. Isso mesmo! mamento de óleo na Baía da Guanabara e o acidente
Além do valor ser irrisório, eles não ganham acrésci- também em duto da empresa, no litoral paranaense.
mo por jornadas excedentes. Nos referidos episódios, revelaram-se falhas operaci-

Junte-se a isso o fato de que nenhum encargo onais incompatíveis com a expressão e a história da
trabalhista é pago, fraudando os cofres públicos, des- Petrobrás.
respeitando a legislação e penalizando ainda mais os Agora, a perda da Plataforma P-36, considerada
trabalhadores. a maior do mundo, provoca uma grande mancha na

Por isso, os funcionários da Sustança entraram credibilidade conquistada ao longo de décadas de
em greve desde o dia 13 deste mês por tempo inde- trabalho e amor pela causa da auto-suficiência na
terminado. produção de petróleo, símbolo de luta da Petrobrás e

Para colocar a fábrica em operação o proprietá- de toda.a N~ção brasi~eira. .
rio cometeu outro crime: contratou novas pessoas, Ha mUitos que.st.lonan:entos a sere~ respondl-
entre elas menores, retirando-os do lugar de onde de- ?OS pela_atual admlnlst~açao da Petro?ra~. Surgem
veriam estar: na escola. mformaçoes de que o sistema de ventllaçao do tan-

T rt d S PI
" M it que de resíduos apresentava defeitos alguns dias an-emos ce eza eque o r. Imo OSCOSO, rep o, _ .. .

grande empresário baiano, não tem problema de falta tes da explosa?, f~to que tena SIdo co~umcado a se-

d d· h . t b Ih d O Ih tores responsavels por toda a operaçao da platafor-e In elro para pagar a seus ra a a ores. que e .. ..
b . f It d h d it d T ma, os quais devenam ter tomado as devidas provl-

so ra e a ~ e. vergon a, e. respe ?e e e lca. _. dências, inclusive, paralisando a produção, o que evi-
Para finalizar, que.ro deixar registrado que nao fl- taria a tragédia das explosões.

caremos apenas no d~~~ur~o, mas le~~remos esse É preciso, portanto, apurar-se rigorosamente se
fato a todas as consequenclas necessanas. houve negligência técnicooperacional de algum ór-

Obrigado. gão da empresa.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTS - Há também denúncias de que, nos últimos

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, anos, não se tem realizado a devida atualização nos
Sras e Srs. Deputados, o trágico acidente na Platafor- quadro funcionais, quebrando aquela tradição que
ma P-36, da PETROBRAS, no Campo do Roncador, construíra o conceito da Petrobrás como organização
Bacia de Campos, precisa ser muito bem investigado, modelo, a que há pouco fiz referências. Mais grave
não apenas pelas características e condições em que ainda, cabe esclarecimentos quanto a um possível
ocorreu, mas, principalmente, por se tratar de mais processo crescente de terceirização de atividades da
um caso, de extrema gravidade, que revela uma su- empresa, sobretudo, com a participação de pessoal
cessão de fatos comprometedores ao desempenho e estrangeiro em detrimento da qualificada
à imagem da empresa. mão-de-obra nacional.

A Petrobrás representa um dos maiores patri- Enfim, Sr. Presidente, como brasileiro e, em es-
mõnios da Nação, Sr. Presidente, seja pelo valor es- pecial, como Parlamentar do Rio de Janeiro, registro
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nesta Casa toda a minha preocupação, que reflete a O que fica para a população é a herança de um Esta-
angústia do nosso povo, diante desses sucessivos e do endividado e cheio de problemas. Salvador é a Ca-
graves episódios, com tantos prejuízos econômicos, pital do País mais atrasada em qualidade de vida.
ambientais e de imagem do Brasil no exterior. O estudo da ONU sobre o índice de Condição

Uma das maiores conseqüências desses aci- de Vida -ICV aponta a Capital baiana em último lugar
dentes, sem dúvida, é o prejuízo provocado às famíli- na educação, na infância, no trabalho, na habitação,
as que vivem da pesca, atividade que se inviabiliza a na renda, na longevidade. Enquanto a população vive
cada derramamento de óleo ocorrido em alto-mar e nesse abandono, o Governo promove o crescimento
em nosso litoral, famílias que não têm recebido o de- da dívida e impede que os desafios sociais sejam
vido amparo e a assistência necessária à preserva- vencidos. E gasta muito dinheiro público em propa-
ção de uma digna sobrevivência. ganda. Uma das peças publicitárias, muito repetida,

Era o que tinha a dizer. diz que as finanças do Estado estão saneadas.
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. O pagamento da dívida crescente da Bahia está

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. drenando recursos de projetos de que o Estado ne-
e Srs. Deputados, o Brasil já passou por vários mo- cessíta. Em 2000, os credores já levaram 10% das re-
mentos de colapso financeiro. Mas alguns não apren- ceitas do orçamento do Estado - equivalentes a qua-
deram a lição. Há Estados que ainda não entenderam se 7 milhões de reais (R$699.043.827). O valor supe-
que o ajuste fiscal é um programa inadiável para o ra em muito os investimentos em saneamento, agri-
equilíbrio da economia. Reduzir o tamanho da dívida cultura, indústria, transporte e segurança pública.
pública é diminuir o custo - o nível da taxa de juros - Se continuar assim, o comportamento das fi-
da rolagem da dívida. A estabilidade econômica ga- nanças públicas estaduais confrontará a Lei de Res-
rante folga no Orçamento para aumentar investimen- ponsabilidade Fiscal, que fixa limites para despesas
tos, como os gastos sociais. com pessoal e dívida pública. A lei proíbe governan-

A Bahia é um dos Estados que não está contri- tes de gerar despesas que não possam pagar até o
buindo para a estabilidade do País. Sua situação fi- fim do mandato. O órgão para fiscalizar, o Tribunal de
nanceira é calamitosa. A explosão da dívida afeta ano Contas da Bahia, precisa interferir. Ano a ano, o TCE
a ano, com maior intensidade, os serviços públicos vem aprovando as contas do Estado. No TCE baiano,
mais elementares. E a falta de um orçamento transpa- seus serviços se movem por uma visão essencial-
rente abre o caminho para todo tipo de irregularidade. mente formal.

O jornal A Tarde da última sexta-feira, 23 de Essa visão faz lembrar o caso das obras do TRT
março, revelou que, no Orçamento 2000, o Governo de São Paulo, que revelou o quanto os Tribunais de
aplicou uma manobra contábil para camuflar o au- Contas estão longe de uma percepção adequada so-
mento do déficit público. A Bahia já tem uma dívida bre o processo orçamentário brasileiro. Passaram-se
maior do que todo o Orçamento de 2001. O jornal in- seis anos entre os indícios de irregularidade nas obras
forma que em agosto do ano passado, segundo o De- do TRT e a denúncia do Tribunal de Contas da União.
creto n° 7.857, a dívida do Estado tinha alcançado 8,6 Nos últimos anos, novas políticas fiscais, cada
bilhões de reais (R$8.603.394.000), enquanto o orça- vez mais responsáveis, foram criadas em todo o mun-
mento proposto para o exercício de 2001 é de 8,5 bi- do, sobretudo nos Estados Unidos. Mas no Brasil, ao
Ihões de reais (R$8.544.607.000). contrário, ainda funcionam as maneiras de endividar

A Tarde mostra ainda que em apenas três anos, mais o Tesouro. Felizmente, existem a imprensa livre
de julho de 1997 a julho de 2000, o Governo da Bahia e os eleitores que sabem julgar os maus administra-
aumentou sua dívida pública em 48,83%. Em 1997, a dores. São eles que vêm operando as mudanças.
dívida era menos da metade e correspondia a 64,8% Grave, muito mais grave ainda, é sabermos que, no
do orçamento total daquele ano. Apesar do vertigino- caso da Bahia, vão se mostrando cada vez mais fala-
so aumento do déficit, o Governo continua gastando ciosas, mentirosas, as afirmações - do grupo que há
mais do que arrecada. Em 2000, a despesa ultrapas- mais de dez anos dirige o Estado - de que fizeram o
sou a receita em 230 milhões de reais ajuste fiscal e reordenaram as finanças públicas. A in-
(R$230.724.296,OO). teligência da Bahia merece respeito.

Todo brasileiro sabe muito bem o custo de atra- O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pronuncia
sar suas prestações devidas. Os governos também. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Depu-
Mas há os irresponsáveis, como os governantes baia- tados, concedido pela primeira vez em 1901, o Prêmio
nos que mesmo endividados promovem a gastança. Nobel da Paz propõe-se a reconhecer pessoas e institu-
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ições que lutem efetivamente pela amizade entre os po- põe à ambição individual e a conveniências políticas
vos e a harmonia entre os homens. Neste ano de 2001, porque é um fim em si própria, pela consciência de
quando o Nobel da Paz chega à centésima edição, o que a cada ser humano compete lutar por um mundo
Governo do Brasil apresentou corno candidata ao prê- melhor, mais digno e mais feliz.
mio a Pastoral da Criança, coordenada por D. Zilda Esse é o sentimento com que aplaudimos a indi-
Arns, médic~ ped.iatra e sanitarista,. mas, sobr~tu~o, cação da Pastoral da Criança, na pessoa de D. Zilda
mulher ~u: simboliza como ~ucas o Ideal d.e sol.ld~ne- Arns, para o Prêmio Nobel da Paz. Muito mais do que
d~de crista e ?e amor ao pr?xlmo. J~st~, p~IS, a Indlca- a importância da distinção e a quantia que a acompa-
ç~o d~s a~tondades braSileiras aO,dlstln~U1r uma orga- nha, festejaremos o acerto da homenagem, de que
n1zaçao nao-governamental que ha deZOito anos traba- são merecedores os voluntários brasileiros que pro-
lha anônima e obstinadamente em favor das nossas cri- movem a educação pela paz, a justiça pela solidarie-
anças, defendendo-as da fome, da doença e da morte a dade a dignidade pelo amor.
que seriam condenadas no começo da vida. 'M·t b' d

.1 I ,. UI o o nga o.
São nada menos do que 145 ml vo untanos em

todo o País, que, a cada mês, atendem a 1 milhão de .0 5R. R~BEN~BUENO (Bloco/P~S - PRo ~~o-
famílias e acompanham a 1,5 milhão de crianças na nuncla o segUinte discurso) -: Sr. P~eSI?ente, Sr _e
faixa etária de Oa 6 anos. Graças ao esforço desses Srs. Deputa_dos, aumenta e la se radlcallza a reaçao
verdadeiros anjos da paz, a desnutrição e a mortali- da populaçao paranaense cont~a a venda da Copel.
dade infantis desceram a menos da metade dos índi- Quer-se vender, de forma a mais açodada, uma em-
ces nacionais nas comunidades atendidas pela Pas- presa que, pelo último balanço, apresentou o maior
toral da Criança. lucro de sua história, com mais de 430 milhões de re-

Não se trata de benemerência de ricos, passa- ais de resultad.~ su~eravitário. S~a venda, somente
tempo de elegantes: 90% dos voluntários - a grande por este dado, Ja sena uma temeridade.
maioria mulheres - vivem na pobreza. É comovente o Mas não é só. O processo de desestatização
testemunho de D. Zilda Arns sobre esses semeadores das hidrelétricas nacionais começa a fazer água. Os
do bem: "São pessoas que quase não têm o que comer sinais de perigo acendem-se Brasil afora, dando clara
e ainda distribuem com os que têm menos". Provam, indicação de que há a necessidade, esta, sim, urgen-
assim, que, mais do que a riqueza material e o poder te, de se revisar o programa, antes que se chegue ao
político, a força que transforma o mundo é a decisão apagão final.
pessoal de fazê-lo melhor, mais digno e mais justo. Assim, a boa política, aquela estribada no bom

O êxito da Pastoral da Criança já ultrapassou senso, nos ensina que o melhor é, antes de mais
nossas fronteiras: hoje, a instituição forma líderes co- nada, reformular o projeto de desestatização nesse
munitários para dez países da África e da América do setor, o energético, de suma importância para o País,
Sul. Em todos eles, o índice de mortalidade infantil foi para somente depois reexaminar se prossegue o pro-
substancialmente reduzido. Projeto semelhante será cesso de venda das estatais e se esse processo terá
implantado, nos próximos meses, em Timor Leste. nova formatação.
Donde se conclui que a experiência brasileira vem se De essencial o que nos parece ocorrer é, antes
tornando modelo para o mundo, exemplo para as na- de mais nada, o regime ora em vigor, inteiramente hí-
ções que se esforçam por vencer as amarras que as brido. Já foram vendidas 23 empresas hidrelétricas,
escravizam ao subdesenvolvimento econômico e à mas a geração de energia, em 80%, permanece em
injustiça social. mãos de empresas estatais, aí incluídas Furnas, Itai-

Importante é saber que milhões de vidas estão pu, Chesfe a Copel. A idéia inicial tinha um substrato
sendo poupadas a um custo mínimo: no ano 2000, a de peso. É que na década de 80 os investimentos na
Pastoral gastou, mensalmente, 86 centavos de real área atingiam 12 bilhões de dólares, enquanto na dé-
por criança, ou seja, 1°reais e 32 centavos no decor- cada seguinte esses recursos caíram à metade. As hi-
rer de todo o ano para cada boca que alimentou, para drelétricas respondem por 95% da energia gerada no
cada menino o~ menina que salvou da fome, da doen- País, sendo mais que visível sua importância estraté-
ça e da morte. E muito pouco a pagar pelo dom supre- gica para nossa economia. De fato, estudos econômi-
mo da vida! cos recentes chegam a demonstrar que o PIS brasile-

Pergunte-se à D. Zilda Arns o segredo dessa iro não pode crescer acima de 4% ao ano exatamente
grande obra e ela responderá de pronto: "A solidarie- porque não temos ainda como atender à crescente
dade é a chave de tudo". Solidariedade que se sobre- demanda de energia.
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Mas se as 23 empresas leiloadas renderam, al- t pOLque não reconhecer os erros de formulação,
guns bilhões para os cofres públicos, federais "e estàdú- de projeção'e planejamento? De que adianta levan-
ais, não provocaram, conforme se alardeou por ocasião tar-se a ameaça são-pedrina da falta de chuvas, quan-
dos leilões que teríamos, agora, investimentos maciços do isso compõe a margem das exceções e, não, das
na área. Nada disso ocorreu. O investidor privado preci- certezas. De mais a mais, na Região Nordeste, com
sa de maiores e melhores certezas. Examina, desconfi- grande trecho semi-árido e a que o bom São Pedro de-
ado, esse sistema híbrido ora vigente e sabe que mode- dica pouca atenção na distribuição pluviométrica, a
lo da espécie está em vigor, por exemplo, na Califórnia, Chesf, seja nas cinco usinas no São Francisco, seja em
onde o racionamento de energia passou à ordem do dia Boa Esperança, entre o Piauí e o Maranhão, não se res-
e assombra a economia de um dos mais ricos estados sente dessa carência de chuvas, seus reservatórios
da Federação norte-americana. conseguindo manter ao nível a produção de energia.

Voltou-se a atenção de nossas autoridades res- As preocupações, no Paraná, são e têm que ser
ponsáveis pelo setor elétrico para a montagem de usi- intensas. O parque!ndustrial d? Esta~o~ seus grand~s

nas termoelétricas, projetando-se, num prazo curto, a centros u.rbanos nao p0d..em flc~r. sUJe~tos a ~Iane!a-
instalação de 49 delas. Quinze já estão, de fato, em me~t?s blSO~hos, a soluçoes caotlcas, Imprecisas, In-
funcionamento. Mas, por mais incrível que pareça, ?eflnldas, ~flnal. A Cop~1 cumpre seu papel, atende
doze delas sob controle da Petrobrás, que é uma es- as ~~cessldades de hOJe e pode, c~m os res~ltados
tatal. E são usinas desproporcionalmente grandes, pOSitiVOS que vem obtendo, atender as necessidades
exigindo recursos de vulto, quando a solução mais futuras, Pode-se levantar. a tese de que o Estado
prática e viável estaria em modelos menores, de mon- deve, de ~I~uma for~a; liberar-se de~ses cadarços
tagem mais rápida, de uma rapidez exigida por uma empres~nals que_mais Impedem que Impelem.o de-
economia que começa a dar sinais de impaciência s:nvolvlmento. Nao queremos ~e!o~.ar. esta .dlscu~-
ante a fragilidade das medidas governamentais ado- sao. Mas S? a en~r~ga da Copel a InlCla~l~a pnvada tl-
tadas em prol da retomada do crescimento. ver por pre-requlsltos ~s m,esmos d~fmldos para a

. _ venda de outras estatais, ai a questao ganha outra
Gostamos de repetir que nao ?C~pan:os espaço complexidade, porque estamos diante de um modelo

ao lado dos que combatem as pnvatlzaçoes empu- que beira a falência, se não já falido.
n~ando um.a.ar~~n:entação nacionalist~ estreita e i~- É hora de esfriar a cabeça, de sentar para reexa-
tel~a~ente InJustlflc~vel. Para o consuml?o~ de energia me que se faz mais do que necessário, para ouvir ou-
eletnca,_que compoe a esmaga?ora maiona ~e nossa tros e mais novos argumentos, enfim, para se redefinir
populaçao, o que p~eocup~, a~lma de tudo, e chegar um programa de vasta importância, mas que não pode
em casa e ter energia para Ilum~nar sua casa e, por se- ficar preso exclusivamente aos elevados ágios que se
guranç~, ?S arredores ond~ resl~e; que possa S? .val~r obtêm neste ou naquele leilão. A questão não deve ser
da eletncl~ade para seu d!a-a-dl~. ~esnecessano ~I- assim simplesménte quantificada, porque envolve inte-
zer-se mais.u.rna vez ?a Im.?ortancla dessa e~e~gla resses estratégicos do Estado do Paraná e da nação
para seu cotidIano; ASSim,. nao se toca_se a el~tnclda- brasileira. Vamos, pois, rever o modelo de desestatiza-
de de que se vale.e prod.uzlda por alemaes ou flnlande- ção. É o rumo que nos aponta a melhor política.
ses. Importa-lhe, ISSO, Sim, que ela chegue a seu lar, a O P rt'd PIS . I' t t f" I f'. . . . . a I o opu ar ocla IS a, em no a o ICla Ir-
sua ofiCina, a seu escntor~~, a sua s~la d~ ~ula. mada por seu Presidente, o Senador Roberto Freire,

Mas, no caso especifico das hldreletncas, o mo- pelo líder do Partido no Senado, o Senador Paulo Har-
delo adotado pelo Governo, por sua indefinição básica, tung, e por mim, Líder da bancada na Câmara, firmou
dá claros sinais de fracasso. Os investimentos na área posição absolutamente contrária à venda de empresas
não retomaram sequer o nível da década de 80, quan- públicas de geração e transmissão de energia. Nesse
do, a rigor, deveriam ser bem mais alentados. Os pre- sentido, solicitou ao Sr. Presidente do Congresso que
ços, as tarifas de energia sobem assustadoramente. colocasse em pauta a Medida Provisória n° 2.071, de
Estudos recentes, aliás, provam que a população de 28 de fevereiro último, uma MP que dispõe exatamente
mais baixa renda, exatamente os mais necessitados, sobre os procedimentos relativos ao Programa Nacio-
já enfrentou aumentos que, em alguns casos, chega- nal de Desestatização. Ao mesmo tempo, a Liderança
ram aos 300%. E, pior ainda, há nítida tendência de se partidária estará apresentando à Mesa do Senado Fe-
formatar um monopólio privado nessa área, o que faz deral, e com requerimento de urgência, projeto de lei
ainda mais negras e pesadas as nuvens que já se acu- em que firma posição a respeito, propondo que, como
mulam no horizonte de nosso setor hidrelétrico. já acontece com o Banco do Brasil e a Caixa Econômi-
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ca Federal, as empresas públicas e as sociedades de tão sendo investigadas, algumas delas até com con-
economia mista do setor elétrico fiquem de fora do Pro- denações já determinadas pela Justiça.
grama Nacional de Desestatização.. Qualquer pessoa com o mínimo de discerni-

Era o que tinha a dizer. mento sabe que essa CPI não vai ajudar a diminuir o
O SR. MAX ROSENMANN (BJoco/PSDB - PRo desemprego, nem aumentar o salário ou melhorar a

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras qualidade de vida dos trabalhadores.
e Srs. Dep.utados, o Brasil vive um momento ~xtrema- Ela visa simplesmente atingir a imagem do Go-
mente delicado, fruto de ~atores externos e. Internos vemo Fernando Henrique Cardoso perante a opinião
que ~meaçam o ~o~o Ciclo .de .desen~oIVlr':le~t? e pública justamente no momento em que ele começa a
crescimento econo~lco com JustIÇ~. social, vlablllza- recuperar sua popularidade e prepara uma agenda po-
do por.quase uma de?~da. de estabilidade da moeda, sitiva que o cacifa a indicar, com grandes chances de
consoll~ado pela polltlca Impl.ementada no Governo vitória um candidato para a sucessão presidencial.
do Presidente Fernando Hennque Cardoso. '

O d · t . h - Como não tem um projeto político consistente, amun o In elro acompan a com apreensao a . _ . .,..
redução da atividade econômica nos Estados Unidos, O~oslçao, ajudada por se~mentos ollgarqul~os re~lo-
com risco de recessão após oito anos de prosperida- nalS, opta por tentar par~l~sa~ o Gov~rno, nao se Im-
de e altos índices de crescimento ininterrupto. portando com as consequenclas que ISSO pode trazer

C
. . d' I . para o País e para a população.orno maior economia mun la, uma cnse na

economia americana afetaria todos os países, em es- ~r:na CPI dessa na~ureza, que, c~mo bem~di~se
pecial os em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. um MInistro, parece mais a CPI da Lista telefonlca,

Nosso maior parceiro na América Latina _ a po~s.:elac!o~a uma série de fatos já con~ecidos d~
Argentina - atravessa grande turbulência política e eco- opln~a? publica e se~ ne~~uma co-r:la?ao e~tre SI,

nômica com conseqüências diretas tanto na balança servira ape~as para Imobilizar o Pal~,. Impedl~do ?
comercial brasileira quanto no nível de confiabilidade de Governo de Implantar uma a~enda p~sltlva, que Imph-
nossa economia entre investidores internacionais. ca em grandes avanços na area social.

Ao mesmo tempo, a reacomodação partidária A CPI proposta pela Oposição pode paralisar o
em torno da renovação do comando do Congresso Congresso, no momento em que o Parlamento deve-
Nacional acabou gerando uma disputa interna na ria estar se preocupando em votar as reformas estru-
base parlamentar do Governo que ameaça jogar o turais que garantirão ao País um novo ciclo de pros-
País num impasse político, ao abrir espaço para que a peridade e modernização.
Oposição, oportunisticamente, tente criar uma Co- É preciso lembrar que daqui a um ano e dois
missão Parlamentar d~ Inquér~o - CPI - sem ne- meses os partidos iniciam a escolha de seus candida-
nhum fato concreto ou mformaçao nova que pudesse tos à sucessão presidencial.
sustentar seriamente tal iniciativa, apenas para ga- . . ..
nhar a atenção dos holofotes e angariar dividendos MUitas das atuais dificuldades que o Governo
eleitorais, visando evidentemente à disputa pela su- vem enfre~t.ando n~sse momento surgem dessa
cessão presidencial em 2002. agend~ pohtlca antecipada.

Todos esses fatos em conjunto ameaçam a reto- E evident~ que ~a~a a oposição ao Preside~te
mada do desenvolvimento, com geração de empre- Fernando He~nque na~ Interessa que o Go~~rno Im-
gos, renda e renovação das esperanças. plante os projetos previstos na agenda pOSitiva para

Neste momento, exige-se dos homens públicos os. próximo~ .dois anos, projetos que ampliam .con-
sérios responsabilidade e bom senso para separar o q~l~tas SOCI~IS como o Bolsa-Escol?,.pelos quais fa-
que é acessório - fruto de interesses mesquinhos e mlllas?e baixa renda recebem sUbsl,dl?s para ma~t.er

disputas pessoais - do que realmente é importante seus filhos nas salas de aula, o MediCO de Famllla;
para o País. A CPI que está sendo proposta no Con- Renda Mínima, entre outras ações já anunciadas.
gresso pela Oposição não tem nenhum fato específi- Quando o Brasil começa finalmente a se ajustar
co que possa justificar uma investigação, como exige ao processo de globalização, criando, ampliando e
a Constituição Federal. melhorando as universidades, a população investindo

Todas as questões apresentadas são, na verda- em sua capacitação profissional, procurando atuali-
de, denúncias requentadas recolhidas através de re- zar-se, pessoas mais preocupadas com seus projetos
cortes de jornais. A maioria dessas denúncias já es- pessoais tentam puxar o País para baixo.
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Está na hora de as pessoas sérias cio Paí~ da- a sobrevi)(E?r nesses extraordinários jardins naturais
rem um basta no oportunismo e na irresponsabilidade da sàvaria.:'lJrasileira.
de quem aposta no quanto pior melhor. De outro lado, abriga cópias de registros de tra-

O que a população quer é que a classe política dição antropomórfica, que se espalhou por todo o cer-
se preocupe não com picuinhas pessoais e projetos rado e pelo agreste nordestino, fato constatado ainda
de poder. em reproduções de gravuras de Caiapônia, Município

O que os brasileiros querem é emprego, salário, ~o sudoeste de Goiás~ inclusive um conjun~o de três
bons serviços de saúde, comida na mesa, escola figuras gra~des, e~atitude de dança, que d~o ao ob-
para seus filhos, perspectiva de melhoria de vida. Isso servador a Impressao de se tratar de dançannos com
não se constrói com rancor, mas com trabalho. pernas-de-pau.

É com essa disposição que estaremos ao lado do Nesse Memorial do Cerrado há rep.roduções de
Presidente Fernando Henrique Cardoso na luta para arte rupe~tre encont.rad,a n~ Parqu~ Nacional ~a ~e.r-
que o Brasil não pare, mas, sim, continue avançando ra da Capivara, no ~laul, hOJe considerado Patn~o~lo
cada vez mais no caminho da solidariedade, da justiça Cultural da Humanidade pela Une~co, com ~estl~loS
social e da igualdade de oportunidade para todos. hur:nanos dat~dos ?e mais de?~ mil anos. ~1I.esta lo-

S P 'd V Exa . d' callzado o maior SitiO arqueologlco das Amencas.
~. resl ente, peç~ a. que autonze a 1- Há a assinalar-se ainda a ênfase dada a um pa-

vulgaça? do meu pronuncIamento no Programa A Voz redão de 800 metros quadrados, formado por restos
do BraSIl. d d' P .., d t d '. . e uma pe relra. or SI so, e um ocumen o a epoca

MUito obrigado. da construção de Brasília e mostra rochas de arenito
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro- que foram exploradas para servir de alicerce à nova

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S!"s e Srs. Capital da República, que estava sendo erguida por
Deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal decisão do Presidente Juscelino Kubitschek.
conferiu ao escritor e historiador Paulo Bertran, goiano A homenagem tributada ao escritor e historiador
nascido em Anápolis, o título de cidadania honorária Paulo Bertran, meu conterrâneo de Goiás, foi justa e
de Brasília, visto tratar-se de pioneiro que se notabili- merecida, pois ele reside em Brasília desde 1958,
zou por sua vida acadêmica e por sua amorosa vivên- quando contava com 18 anos de idade. É pioneiro
cia dos problemas relativos ao Planalto Central. portanto desta cidade que a Unesco declarou recen-

O novo brasiliense agradeceu a homenagem, temente Patrimônio Cultural, Artístico e Histórico da
inaugurando no mesmo dia o Memorial do Cerrado, Humanidade.
por ele construído em sua propriedade, isto é, numa Professor de Economia e História nas principais
chácara situada no Lago Norte. Além do mais se des- Universidades de Brasília e de Goiânia, tendo atuado
taca por suas muitas pesquisas ao estudo da história também em jornais das duas Capitais, ele foi dire-
antiga de Brasília e do Entorno, desde a pré-história tor-geral do Instituto de Pesquisas e Estudos Históri-
até o início da colonização portuguesa em Goiás, no cos do Brasil Central, é membro da Academia Brasili-
século XVIII. ense de Letras, da Academia de Letras e Artes do

Também foi professor da Universidade de Brasí- Planalto, da Academia Paulistana de História e sócio
lia e da Universidade Católica de Goiás, tendo publi- dos Institutos Históricos e Geográficos de Goiás, de
cado vários livros, entre eles "História da Terra e do São Paulo e do Distrito Federal.
Homem do Planalto Central" e "Notícia Geral da Capi- Por isso, aqui estou para congratular-me com
tania de Goiás", que me coube patrocinar quando, Paulo Bertran e saudá-lo em nome do povo goiano,
exercendo o mandato de Deputado Estadual, fui Pre- que represento nesta Casa, certo de que ele é, sem
sidente da Assembléia Legislativa de Goiás. dúvida, um brasiliense amoroso da sua condição de

A construção do "Memorial do Cerrado", segun- pioneiro da nova Capital e do nosso Estado de Goiás.
do conta o pesquisador, surgiu da observação de que Sr. Presidente, Sr'lS e Srs. Deputados, tratarei
o homem do cerrado teria sido neglicenciado entre as agora de outro assunto.
inúmeras comemorações dos 500 anos da descober- O Presidente Fernando Henrique volta a insistir
ta do Brasil. Tudo foi aventado à época, exceto uma na cobrança da contribuição previdenciária por parte
referência especial àqueles homens de mais de 10 dos inativos. Alega que essa taxação destina-se a sa-
mil anos - há suspeitas até de 50 mil homens, como nar o problema deficitário da Previdência Social.
indicam resquícios na Serra da Capivara, no Piauí -, Essa proposta consta, mais urna vez, do progra-
os primeiros que aprenderam a conhecer o cerrado e ma que o Chefe do Governo anunciou para executar no
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final do seu mandato, isto é, nos próximos dois anos. A Na abordagem do assunto, afirma o jurista Jo-
sua primeira investida figurou na Proposta de Emenda à semar Dantas que essa proposta surge novamente
Constituição n° 136, de 1999, e foi considerada inconsti- marcada pelo sinete irreversível da coisa julgada e
tucional, eis que contraria direito e garantias fundamen- que "a tentativa de exumar o quasímodo jurídico é, no
tais previstos na Constituição da República. mínimo, ultraje à mais elevada Corte de Justiça do

Recentemente, o Deputado José Antonio Almei- País e desapreço ao próprio Poder Legislativo".
da, que integra a bancada do PSB do Maranhão nesta Conforme adianta, é impossível, no exame do
Casa, houve por bem ocupar a tribuna para lembrar problema, estimar prejuízos. Por isso, o Estado reco-
posições assumidas por Parlamentares, durante as lhe dos salários pagos ao funcionalismo 11 % a título
votações da Assembléia Nacional Constituinte, quan- de taxa previdenciária, cabendo-lhe como contra-
do foi debatida e rejeitada a emenda que pretendia re- prestação garantir aposentadorias e pensões, quan-
tirar das garantias fundamentais o direito adquirido. do os beneficiários resgatarem a última parcela de

Entre os votos, citou o ilustre representante ma- semelhante seg~ro socia.1. Sucede, t~~avi~, qu.e os
ranhense o Deputado Nelson Jobim, hoje Ministro do recursos colossais recolhidos do~ sAala~los Jamais fo-
Supremo Tribunal Federal, afirmando a necessidade ramo le~ados a um !und? de prevldencla para serem
de se ter como estabilidade jurídica a garantia funda- capitalizados, e o dinheiro de~~parec.e de um~ form~

t I d d· 't d "d ' d' - que nem Mandrake conseguiria explIcar. Assim esta
men a o ireI o a qUlrr o, como e o caso a Isençao d 'd d d'd d G'd .,. t d sen o consl era a essa me I a e overno.prevI enclarra para os aposen a os. _ ..

, . ._ Nao sou JUrista, pertenço à área da Engenharia
Ele tambem lembrou ~ ?plnlao do Deputado Ro- Civil, mas sou um homem de raciocínio claro e seguro

bert~ B.rant dur~~te a Constituinte, quan~o. votou a favor que logo percebe a incongruência, a ilegalidade, a ini-
?O dlr~ito adqUlr~do e se declarou. c?ntra~lo .a qualqu~r qüidade e a inconstitucionalidade dessa taxação dos
Intençao de nega-lo. Outros Con~tit~lntes jU~I~tas se al!- inativos, que tem sido uma das principais metas do
nharam. aos.que defen?e~':l o ~freítO adqUirido, qu~ e, Presidente Fernando Henrique, sempre preocupado
por assim dizer, um pnnClpl? ,u~lversal, entre eles .Sltu- em atingir os aposentados com suas farpas irônicas e
ando-se os. Deputados Bonifaclo de Andrada e Michel irrefletidos desabafos que não ilustram a sua erudi-
Teme;,.assim Acomo os Senad~r~s Bernardo ~abral e ção sociológica.
MauricIo Correa - ambos ex-Ministros da Justiça. Faço um apelo aos colegas Parlamentares no

O Jornal da Câmara, edição do dia 22 de março, sentido de que reflitam sobre essa proposta presiden-
registra a intervenção do Deputado José Antonio de cial que vai ser, em breve, discutida mais uma vez
Almeida, competente e culto jurista, homem de expe- nesta Câmara Federal.
riência comprovada na lida da atividade forense e exe- A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia
geta aplica~o. ao estu~o d~ Di.reito: Sua opinião merece o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De-
~m comentarIO espeCial e Indiscutivelmente d~sperta o putados, esta semana o Ministério da Educação di-
Interesse de todos quantos no Congresso NaCional de- vulgou que 723 Municípios brasileiros não receberão
vem estar preparados para discutir e examinar em pro- a segunda parcela dos recursos destinados à meren-
fundidade a medida que o Presidente Femando Henri- da escolar por não terem apresentado prestação de
que insiste em adotar: cobrar uma taxação de 11 % so- contas do que já obtiveram. Isso ocorreu porque, dos
bre os proventos dos inativos do serviço público. 92 milhões de reais da primeira parcela, 12,8 milhões

Agora mesmo o jurista Josemar Dantas, editor de reais foram repassados a Prefeitos que não pres-
do Caderno "Direito e Justiça", que o Correio 8razili- taram contas dos gastos efetuados. A suspensão
ense publica semanalmente, classifica de monstren- desse repasse deixará cerca de 2,58 milhões de cri-
go jurídico a idéia de se punir o funcionalismo público anças sem a merenda em todo o País.
com essa contribuição previdenciária de 11 %, já vári- Entendemos como justa q preocupação do Go-
as vezes rejeitada pelo Congresso Nacional. Ele re- vemo em fiscalizar a aplicação desses recursos, mas
corda que em pelo menos quatro decisões o Supre- não podemos deixar para segundo plano os milhões
mo Tribunal Federal fulminou a proposta por conside- de alunos, em sua maioria de famílias pobres, que
rá-Ia afrontosa à Constituição, um gravame que estu- têm como única fonte de alimentação diária a meren-
pra cláusula pétrea, imodificável pelo poder constitu- da escolar.
inte derivado do Congresso, resultante do comando A má gestão dos recursos públicos tem de ser
estabelecido no art. 60, inciso IV, combinado com o combatida, mas é imperiosa a adoção de outras ma-
art. 5°, inciso XXXVI. neiras de controle e fiscalização, de forma a não pre-
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judicar as crianças beneficiadas com o programa. A honradez,_dignidade e a disposição para servir às ins-
suspensão do repasse para os Prefeitos envolvidos tituiçÔes-eàbs cidadãos.
em irregularidades, além de prejudicá-Ias, não resol- Foi Vereador por vários mandatos, exercendo a
verá o problema. Serão necessárias punições mais ri- Presidência da Câmara, demonstrando competência
gorosas e fiscalização mais atuante. e capacidade de trabalho. Elegeu-se Vice-Prefeito e

A constituição dos Conselhos de Fiscalização Prefeito Municipal.
da Alimentação Escolar, por exemplo, foi importante Seu exemplo de homem público, dedicado aos
iniciativa, visando descentralizara fiscalização dos in- mais necessitados, foi seguido pelos filhos Francisco
vestimentos, já que sua criação foi uma das condi- Timbó, que pela quarta vez dirige os destinos de Tam-
ções para o repasse mensal desses recursos. boril, num reconhecimento explicito da liderança que

Além disso, não custa lembrar que, já que o Go- seu patriarca exercia no Município e que terá continui-
vemo Federal vem editando e reeditando medidas dade em Chico Timbó e em Pedro Timbó, este médi-
provisórias sobre as mais diversas matérias, inclusive co, ex-secretário de saúde do Estado e Deputado
à margem do caráter de relevância e urgência preco- Estadual no terceiro mandato.
nizado pela Constituição, e diante de questão tão re- Os demais filhos estão todos bem situados -
levante, envolvendo milhões de crianças, nesse caso José Napoleão Timbó é delegado de polícia; Antônio
se justificaria uma ação imediata do Executivo, atra- Carlos Timbó, funcionário público aposentado; Dr. Pa-
vés de medida provisória nesse sentido. ulo Timbó, Juiz de Direito e professor universitário; Ma-

Manifesto ainda minha satisfação porque, entre os ria das Graças Timbó, professora; Maria Luiza Timbó,
Municípios afetados com a suspensão dos repasses, geógrafa, e Maria da Conceição Timbó, economista.
não há Municípios capixabas, já que, segundo relatório Na qualidade de ''filho honorário de Tamboril",
do Fundo Nacional de Educação - FNDE, do Programa não poderia deixar de fazer esta homenagem póstu-
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, todos, e ma ao ilustre cearense, ao tempo em que apresento
mais a Secretaria de Educação do Estado do Espírito minhas sinceras condolências à esposa, D. Mundica
Santo, estão com suas prestações de contas em dia. Timbó, ao meu leal companheiro de partido, Chico

Por fim, não nos esqueçamos de que nossa fun- Timbó, meu ex-companheiro na Assembléia Legislati-
ção, na qualidade de legisladores, é propor e fiscali- va do Ceará, Pedro Timbó, e demais filhos, genros,
zar a aplicação das leis. No caso da merenda escolar, noras, sobrinhos e netos.
a legislação vigente se apresenta ineficaz e injusta Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
com as crianças, único alvo do programa. A Universidade de Fortaleza, da Fundação

Espero que este desabafo ecoe para além das Edson Queiroz, comemora desde o dia 23 o jubileu de
paredes desta Casa, que o Executivo reveja essa le- prata do seu Curso de Direito. A vasta programação in-
gislação epuna exemplarmente os Prefeitos irrespon- c1ui uma celebração eucarística, almoço de confrater-
sáveis que não estão prestando contas ao Governo, e nização, realização de Feira do Livro Jurídico, o lança-
não as nossas crianças. mento da revista Pensar e um seminário Direito e Me-

O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL - CE. dicina, que reunirá especialistas da área. A maneira de
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras comemorar seus 25 anos de atividade espelha afiloso-
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna com profundo fia do curso de Direito e o norte dado pelo inesquecível
pesar registrar o falecimento do grande líder político chanceler Edson Queiroz a sua universidade.
cearense José Alves Timbó, ocorrido no últimq dia 18 "Para o Nordeste, a educação é gênero de pri-
de março de 2001, e associar-me à dor e ao senti- meira necessidade, não é forçoso que à pobreza da
mento que enlutam a família e todos os amigos. terra se conjugue a indigência cultural. Indiscutivel-

Nascido em 25 de outubro de 1910, José Alves mente, a ciência e a tecnologia poderão romper o cír-
Timbó sempre viveu em Tamboril, destacando-se culo vicioso que se etemiza por incapacidade ou co-
como agropecuarista e na política local, com reflexos modismo". O pensamento de seu ideólogo e fundador
em todo o Estado. foi lembrado pelo Prof. Francisco Otávio de Miranda

Amoroso pai, a despeito de todas as dificulda- Bezerra, coordenador do curso de Direito, nas come-
des daquela época e principalmente por se tratar de morações do Jubileu de Prata. E, para fazer justiça,
uma região pobre sujeita às intempéries da natureza, afirmamos que a Unifor já deu enorme colaboração
educou os seus filhos, formando todos, que hoje se ao Ceará e ao Nordeste nesta luta incansável de, pela
destacam nas mais diversas áreas. Além da educa- educação, vencer as barreiras que nos separam do
ção formal, deixou-lhes o legado maior: o exemplo de mundo desenvolvido.
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Instalado em 1976, três anos depois da criação gistro do Colégio Farias Brito, do qual foi um dos fun-
da Unifor, o Curso de Direito preencheu uma lacuna dadores e onde até hoje transmite seus conhecimen-
no Estado que só contava com uma similar na área e tos e sua sabedoria à juventude cearense, o Prof. Bra-
hoje, 25 depois, consolidou-se como um celeiro de ta- veza é o mestre mais antigo em atividade no Brasil.
lentos, marcando presença em diversos postos de Convivi com o Professor Braveza no Colégio São
destaque do mundo jurídico. Foram 7.539 profissiona- João, por ele dirigido de 1940 até 1988. Conhecido
is formados até hoje pelo curso de Direito da Unifor, como o Homem de Branco, cor preterida em seus im-
atuando nas mais diversas áreas e desfrutando do pecáveis costumes, impunha respeito e reverência,
prestígio e reconhecimento que a competência lhes conquistando o carinho de todos pela sua dedicação
proporciona, cuja matriz, inegavelmente, foi a Univer- ao colégio e a cada um dos alunos que ele conhecia e
sidade de Fortaleza. liderava dentro e fora do São João.

Atualmente, o curso de Direito da Unifor conta Dele já tive a oportunidade de falar em artigo pu-
com 130 professores, todos pós-graduados, registra blicado em O Povo. Incorporava um pai amoroso, po-
em suas diversas disciplinas 3.600 alunos matricula- rém rígido, e sua orientação extrapolava os muros da
dos. Sendo o mais procurado da instituição, oferece escola. Era generoso no sentido amplo do termo, mas
ainda dezoito cursos de especialização, um mestrado não vacilava em punir aquele que contrariasse o códi-
e um doutorado e trata da implantação do Escritório go de ética do colégio. Com efeito, o Prof. Braveza, no
de Prática Jurídica, que, além de oferecer à comuni- Colégio São João e posteriormente no Farias Brito,
dade carente benefícios jurídicos a que, de outra for- formou várias gerações de cearenses não só na edu-
ma, não teria acesso, completa o ciclo de aprendiza- cação formal, mas, sobretudo, ensinou o respeito, a
do de seu corpo discente aliando teoria e prática. humildade, a honestidade e a honradez, valores que

No Exame Nacional de Cursos, realizado pelo nos acompanham vida afora. E aqui mesmo, nesta
Ministério da Educação, o Curso de Direito obteve o Casa, vários de seus ex-alunos já ofereceram teste-
conceito "B", enquanto suas instalações alcançaram munhos reais desses ensinamentos.
o nível "A", atestando assim a qualidade do curso. O Nascido em Pacoti, em 26 de março de 1911,
seu quadro docente já superou as exigências do Mi- fez seu curso primário no Grupo Escolar de Icó e Co-
nistério da Educação, bem como é notório o acervo légio São Luiz de Pacoti. O curso ginasial foi iniciado
bibliográfico da Universidade de Fortaleza. Atenden- no Colégio São Luiz, de Fortaleza, passando depois
do às exigências do Direito Moderno, nesta época de para o Liceu do Ceará e concluído no antigo Ginásio
globalização, o curso já tornou obrigatória em seu São João, depois Colégio São João, o mesmo que ele
currículo disciplinas como Direito do Consumidor, Di- viria a dirigir assim que retornou ao Liceu na qualida-
reito Ambiental, Deontologia Jurídica, Hermenêutica de de professor. Formou-se pela Faculdade de Direito
Jurídica, Responsabilidade Civil, entre outras. Os for- do Ceará em Ciências Jurídicas e Sociais.
mandos têm, nos quatro últimos semestres, estágios Muitas foram as escolas que tiveram o privilégio
simulado e real, com salas adaptadas com as mais de contar com a capacidade do Professor Odilon Bra-
modernas ferramentas tecnológicas aplicáveis ao en- veza - Colégio 7 de Setembro, Lourenço Filho, Nossa
sino jurídico. Todo esse aparato coloca o curso como Senhora de Lourdes. Também foi diretor do Liceu do
um dos melhores no cenário nacional. Ceará e Diretor do Departamento de Ensino do 2° grau

Queremos, neste momento, nos congratular com da Secretaria de Educação do Ceará, no primeiro Go-
a comunidade do Curso de Direito da Unifor: estudan- vemo de Virgílio Távora. É advogado, inscrito na
tes que honram o nome de seus mestres ao se desta- Ordem dos Advogados do Ceará, e membro efetivo da
carem nas mais diversas atividades; professores, sa- Associação Cearense de Imprensa. Tarrbém não se
cerdotes que transmitem com amor e dedicação o sa- furtou de dar sua colaboração no movimento classista,
ber indispensável ao sucesso de cada um; funcionári- atuando com firmeza no Sindicato dos Professores de
os que complementam o ciclo e formam uma grande Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará,
família e parabenizar o Chanceler Airton Queiroz pela sendo Secretário da Primeira Diretoria, e Sindicato dos
condução irrepreensível do projeto que materializa o Diretores de Estabelecimentos Particulares de Ensino
sonho maior do saudoso Eds0n Queiroz. do Ceará, onde foi presidente de 1955 a 1960.

Outro assunto, Sr. Presidente. A militância do Prof. Odilon Braveza na área
Quero hoje desta tribuna prestar uma homena- educacional e sua vasta folha de serviços prestados

gem ao Prol. Odilon Gonzaga Braveza, o querido têm o reconhecimento da sociedade cearense ex-
mestre que está completando 90 anos. Conforme re- presso nas diversas condecorações que lhe foram
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ofertadas, das quais destacamos Medalh? de M.é.rito de ur;na R.~!ftica voltada para a população menos favo-
Administrativo conferida pela PrefeituraeJe Fortê':lIeta, recidéi, qué não tem vez nem voz.
em 1975; Medalha do Educador Dr. Edilson Brasil So- Mairiporã ainda guarda muitas características
arez, outorgada pelo Sindicato dos Diretores de Esta- de cidade interiorana, fazendo jus ao nome, que em
belecimentos Particulares de Ensino do Ceará; Me- língua tupi significa "aldeia pitoresca". As velhas olari-
dalha Justiniano de Serpa, conferida pela Secretaria as jazem sob o leito da represa Paiva Castro, incomo-
de Educação do Estado, sendo a maior comenda ofe- dadas apenas pelos roncos dos jet skis que nos fina-
recida a educadores no Ceará. Até hoje, diariamente, is de semana deslizam sobre as águas que as co-
pode ser encontra~o na Unidade do Farias Brito, que brem. As olarias guardam toda uma história da cons-
leva o seu nome. E o melhor exemplo que pode dar trução da cidade e de milhares de casas espalhadas
aos novos educadores, muitos formados por ele. pelo Brasil, que foram erguidas com os tijolos da ve-

A Câmara Municipal de Fortaleza concedeu-lhe lha Aldeia Pitoresca.
o título de Cidadão de Fortaleza, pe!a Lei Municipal n° A povoação de Mairiporã começou por volta de
4.639, de 5 de dezembro de 1975. E patrono do Colé- 1600 e deveu-se à atuação dos padres jesuítas e à
gio Odilon Braveza, das Organizações Farias Brito. expansão do bandeirismo paulista. O processo de po-
Também foi condecorado pelo Grupo Edson Queiroz voamento teve impulso na pessoa de Salvador Pires
com a Sereia de Ouro, troféu que agracia anualmente de Medeiros, que recebeu em 1610 a doação de uma
personalidades que mais se destacam no Estado. Qu- sesmaria que ia da margem direita do Anhembi, pas-
ero neste momento me associar às homenagens que sava a Serra da Cantareira e chegava às margens do
estão sendo prestadas ao grande mestre cearense e Rio Juqueri. Depois da construção da capela em lou-
deixar nos Anais da Casa este registro, de minha gra- vor à Nossa Senhora do Desterro, em 1640, o povoa-
tidão, do meu respeito e do reconhecimento ao gran- mento passou a ser conhecido como Freguesia de Ju-
de papel que ele desempenhou em minha formação. queri. Eram produzidos vinho e algodão, exportados

Muito obrigado. para Portugal. A cidade foi construída ao redor da ca-
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP. pela, erguida no alto da colina. Era formada por pe-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. e quenas casas, vielas e ruas que faziam a ligação com
Srs. Deputados, na data importante de seu aniversário inúmeras trilhas abertas na Serra da Cantareira, para
de fundação, saúdo as autoridades de todos os Pode- ligar os ranchos, sítios e fazendas aos caminhos que
res do Município de Mairiporã e com elas congratu- levavam para São Paulo e Minas Gerais.
lo-me. Felicito toda a sociedade de Mairiporã, constitu- O Município de Juqueri foi criado pela Lei Pro-
ída de todos os setores e de atividades, autora do de- vincial n.° 67, de 27 de março de 1889. Até esta data,
senvolvimento e da expansão econômica cada vez por um período de nove anos, a Freguesia era Distrito
maior da cidade. Em especial quero parabenizar o atu- do Município de Nossa Senhora da Conceição de Gu-
ai Prefeito, Antônio Jair Oliveira Nascimento, que nes- arulhos. A história da mudança do nome da cidade
ses três meses de administração, através das efetivas começou com a chegada da Estrada de Ferro São Pa-
iniciativas, veio demonstrando que seu programa de ulo Railway (Santos-Jundiaí) e a construção da Esta-
campanha não foi sedimentado apenas ao momento ção Juqueri, onde localiza-se a cidade de Franco da
eleitoral, mais sim na vontade política de promover ver- Rocha. Em 24 de dezembro de 1948, através da Lei
dadeiro desenvolvimento social. O Prefeito vem con- n° 223, da Assembléia Legislativa de São Paulo, Ju-
centrando suas atividades no tripé saúde, educação e queri passou a se chamar Mairiporã. Faz divisa com
obras. Na área de educação, um grande avanço pode São Paulo, Guarulhos, Nazaré Paulista, Atibaia, Caie-
ser observado com a municipalização do ensino fun- iras, Bom Jesus dos Perdões e Franco da Rocha. Tem
damental. Na data de hoje, entregou de presente à ci- 307 quilômetros quadrados e situa-se a 31 quilôme-
dade a escola D~ Cristiane Silva Costa. tros da Capital. Desses 307, 114 quilômetros quadra-

Ainda nesse mês de março, a Prefeitura vai in- dos estão na zona urbana e 193 estão na zona rural. A
tervir no único hospital da cidade, que hoje funciona população é de 43.560 habitantes.
em total precariedade, dando à população um atendi- Visitantes de várias regiões, atraídos pelo clima
mento digno e fazendo projetos de restauração viária que propicia a sensação agradável de ares da monta-
para reestruturar o Município. nha, vêm conhecer e admirar a beleza da paisagem de

Parabenizo o Prefeito Jair, porque seu governo Mairiporã, que oferece atrativos como a antiga Pedreira
tem como princípio fundamental a promoção de uma Mantiqueira, os vários pesqueiros espalhados pela re-
vida com qualidade, através do resgate da cidadania gião e a Feira de Artesanato Como se Faz, já tradicio-
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na~, que t~~ r~vel~do ~os freqü.entadores as obras de tores, ainda escassos num país que tem livrarias ape-
artlsta~ ongl~al~ e Inusitados, cUJos trabalhos variam do nas em seiscentos (11%) de seus 5.700 Municípios.
C?uro a ceramlca, passando por peças em madeira, No Brasil se lê muito pouco, Sr. Presidente, Srs. Depu-
pintura em gesso, óleo sobre tela e muito mais. Outras tados, pois a maioria dessas cidades encontra-se no
novas ações se encetarão em Mairiporã visando ao in- Sudeste e no Sul e, mesmo no Rio de Janeiro, existem
cremento de outras atividades, tendo em vista a efetiva- apenas 164 livrarias, cada uma atendendo em média
ção da dupli.caçã~da Rodovia Fernão Dias, via trans- 33 mil habitantes, quando o mínimo para um país de-
portadora e Incentlvadora do progresso econômico. senvolvido, segundo o que preceitua a Unesco, é haver

Portanto, no ensejo de completar 112 anos, em uma livraria para cada 10 mil habitantes.
27 de março, estejamos todos juntos na continuidade Os diretores da Vozes à frente seu Coordena-
da ~uscade no~~sd~safiose novas vitórias por Mairi- dor, Frei Antônio Moser, que'hoje se encontra aqui na
pora e para Matrlpora. Capital Federal para a festa de lançamento do selo do

Parabéns, Mairiporã! centenário, ressaltam que a empresa sempre tentou
Sr. Presidente, é o registro que quero fazer. - e continuará a fazê-lo - reverter essa situação, para
Outrossim, solicito que este pronunciamento que o País possa ocupar um lugar de destaque entre

seja divulgado no Programa A Voz do Brasil. as nações desenvolvidas no mercado editorial inter-
Muito obrigado. nacional, ela que em 1971 recebeu o prêmio Editora
O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL _ RJ. Pro- do .Ano, c~>ncedido pela Câmara Br~~i1eira do Livro.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. HOJe a empresa tem um parque graflco com 6.433
Deputados, no início da noite desta terça-feira, em ce- m~tros q.u~drado~, co_m capacid~de ,d~ produção de
rimônia marcada para as 19h, na sede da Agência Fi- ate 12 mil IIvro~/dl~. Sao 400 funcl?nanos -180 ?~les
latélica da Empresa Brasileira dos Correios e Telégra- levados a Petropolls para os fest~!o~ do cent~nano-
fos, no Setor Comercial Sul desta Capital, estará sen- que tr~balhamna s~d.e e n.?s 28 filiaiS no BraSil e uma
do lançado o selo produzido pela EBCT para a Editora em LI~boa. Em medl~, sao la~~ados r:nensalment~
Vozes, como parte dos festejos comemorativos do doze tltulos novos .e trinta reedlçoes, ~Ie~ dos servl-
centenário da editora. Desta maneira, a Capital da Re- ços p~ra ?utras edl~oras, dada a exc~le~c~a do traba-
pública se integra às comemorações dos cem anos de Ih~ e?ltonal que hOJe executa..0 funclonano IIdefonso
uma empresa que é um modelo bem representativo do Oliveira, com 57 anos de serviços d~dicados à Vozes
parque industrial de Petrópolis, cidade do Estado do e que sabe tudo sobre a empresa, Inf~rma que nes-
Rio de Janeiro que represento nesta Câmara dos De- ses cem anos foram lanç~dos 5.600 tltulos e~ entre
putados com muito orgulho e satisfação há vários exemplare~ referente~ a_tltulos nov?s e reeditados,
mandatos legislativos. Desde o dia 5 do corrente a Vo- foram publicados 63 mllhoes e 700 mIl volumes. Só do
zes está comemorando seus 100 anos de existência grande sucesso de edição, o "Minutos de Sabedoria",
sempre sob o lema "Uma vida pelo bom livro" e nunc~ já ~o~am lançados 8.500.000 ~xemplare~ ~m qu~rent~
deixando morrer a frase "Um bom livro é um mestre ex- edlçoes. IIdefonso recorda aInda a tradicional Folhl-
celente", de Frei Inácio Hinte, o franciscano que iniciou n_ha?o Sagra?o ~oração", com s~us 60 ~no~ de exis-
com a centenária impressora manual alemã Alauzet, t~ncla, que atingiu em 1980 seu pique edltonal, com a
naquele longínquo 5 de março de 1901, o trabalho da tiragem de 1.254.000 exemplares.
Typografia da Escola São José, gratuita, depois Vozes Como se pode constatar, todas são cifras que im-
de Petrópolis e hoje apenas Editora Vozes. Como bem pressionam pela sua magnitude e que colocam a Vozes
ressaltaram nas entrevistas que concederam aos jor- como a maior Editora Católica da América Latina e a se-
nais O Globo e Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e gunda do Brasil em volume de produção de livros e que
o Diário de Petrópolis e a Tribuna de Petrópolis, da- tem entre seus 270 autores editados destaques dos
quela cidade, os membros da diretoria da empresa, quais citaremos apenas dois: Alceu Amoroso Lima e
por ocasião da passagem de seu centenário, se, para Leonardo 80ft, entre os nacionais, sem esquecermos o
qualquer firma, os cem anos de vida ininterrupta re- setor dos livros didáticos, dos quais em torno de duzen-
centemente completados representam um fato raro tos títulos são adotados por faculdades e universidades
em nosso País, o que não dizer de uma produtora de li- em seus currículos, apenas no eixo Rio-São Paulo.
vros, num mercado com dificuldades por todos os la- Por tudo isso que enumeramos acima, Sr. Presi-
dos, a começar pela fa~a de incentivos governamenta- dente, Srs. Deputados, é que desejamos nesta data res-
is,. passando pelo preço do papel e demais produtos saltar o brilhante desempenho da Editora Vozes na oca-
utilizados na confecção de um livro até chegar aos lei- sião em que ela completa seu centenário, uma empresa
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que está sempre procurando contribuir para ~"mel~pria do Tesouro'~acional, órgão do Ministério da Fazenda.
da educação e da cuttura em nosso País e'qiJe preten- Esse é o é~minho que deve ser tomado.
de, segundo seus diretores, continuar nesse caminho O Governo FHC paga regiamente, todo mês, bi-
que vem trilhando nesses em anos de muito trabalho e Ihões de dólares da dívida externa, que hoje atingiu o
fé nos destinos do Brasil. E que no próximo mês de ou- montante de mais de 300 bilhões de dólares. Tanto o
tubro estará realizando, em co-patrocínio com a Prefei- Ministro da Fazenda, o Sr. Pedro Malan, quanto o Pre-
tura da cidade, a 1a Bienal do Livro de Petrópolis e da sidente do Banco Central, o Sr. Armínio Fraga, estão
Região Serrana, que terá lugar na Praça da Liberdade e aí pagando aos banqueiros internacionais, mesmo
contará com a presença de editoras de todas as regiões que esse processo submeta o povo à fome, aumente
do Brasil, além de seminários, conferências e outros o desemprego, leve nossos empresários à falência. A
eventos culturais e educacionais. principal missão desses senhores é enviar o dinheiro

Muito obrigado. do povo brasileiro para os banqueiros internacionais.
O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO. Agora, quando o assunto é pagar recursos do

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. trabalhador, mandam o Ministro do Trabalho fazer
e Srs. Deputados, estranho é este Governo na forma propostas desonestas para as Centrais de Trabalha-
de tratar trabalhadores e de conduzir sua política. dores. E qual é a proposta do Ministro? Simplesmente
Mas não é só estranho. É grave e ímproba a linha de quer que os trabalhadores e os empresários pagem
conduta deste Governo nas suas decisões e em seus parte da dívida do Governo.
relacionamentos. Poucos dias antes do primeiro turno das elei-

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - ções municipais de 2000, o Governo anunciou em
FGTS foi criado durante o Governo militar como "op- nota oficial que iria pagar a todos os mais de 50 mi-
ção" à estabilidade que os trabalhadores da iniciativa Ihões de trabalhadores que têm direito à correção do
privada adquiriam após alguns anos de trabalho. A FGTS. O objetivo era dar aos potenciais beneficiários
opção pelo FGTS era quase compulsória. Trata-se de o mesmo direito que o Supremo Tribunal Federal ha-
um instrumento de poupança forçada. O Fundo de via concedido a um grupo de trabalhadores.
Garantia do Tempo de Serviço não faz parte do Te- Passadas as eleições, o Governo FHC muda a
souro. É formado com recursos depositados pelas proposta. Trata o povo como bobo, desrespeita todos
empresas - 8% sobre o salário de cada trabalhador nós, ofende-nos com sua política de recuos e discri-
com carteira assinada. minação. A tese do Governo é que o prejuízo deve ser

O dinheiro tem de ser depositado mensalmente, pago por quem o sofreu e não por quem o causou.
mas como o saque desses recursos só pode ser reali- Essas medidas provocaram danos às empresas
zado em determinadas circunstâncias - demissão, e aos trabalhadores, afetando negativamente o mer-
pagamento de casa própria, certas doenças e morte cado de trabalho e a atividade econômica do País. O
-, fica parado e é administrado pelo Governo, mais FGTS é parte do salário do trabalhador, tem dono, ti-
precisamente pela Caixa Econômica Federal. tular de direito. Salários representam um direito de

É necessário destacar que esse dinheiro tem haver, concedido pela sociedade.
dono. O dono é o trabalhador titular da conta. Mas o É necessário salientar que entidades represen-
Poder Executivo é responsável pela determinação tativas dos trabalhadores e dos empresários não con-
das regras de correção monetária dos depósitos. cordam com a proposta que o Governo apresenta. A

Acontece que, por ocasião dos Planos Verão Confederação Nacional da Indústria não fez acordo
(1989) e Collor (1990), os saldos do FGTS não foram com o Governo e muito menos a CUT, pois o que o
corrigidos como mandava a lei. A correção seria de Poder Executivo Federal pretende é sobretaxar em-
68,9%. Os trabalhadores entraram na Justiça. Até se- pregos, elevando as contribuições mensais e o valor
tembro de 2000, havia na Justiça 600 mil ações sobre da mutta por demissão por justa causa. E uma por-
a correção dos saldos do FGTS. centagem de trabalhadores contribuirá com um des-

O STJ julgou algumas ações e concluiu pelo di- conto de 15% do que tem a receber. Isso sem falar
reito líquido e certo dos trabalhadores de terem a cor- que está havendo exclusão dos juros de 3% ao ano, o
reção de suas contas do FGTS. Isso representa hoje que é obrigatório para o FGTS.
40 bilhões de reais - ou seja, o Governo brasileiro Na nossa sociedade os salários vão para quem ge-
deve 40 bilhões de reais a trabalhadores. rou trabalho correspondente. O Governo FHC confiscou

Esse dinheiro tem de sair do Tesouro, que é o salários de trabalhadores. Cabe agora devolver a eles o
caixa do Governo Federal; exatamente a Secretaria que representa um patrimônio pessoal importante.
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Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ro
cha, do PT do Pará, que disporá de até 25 minutos na
tribuna.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
amanhã o funcionalismo público federal inicia grande
jornada visando resgatar sua dignidade, sua valoriza
ção e seu salário, que, ao longo dos últimos sete
anos, foi vilipendiado pelo arrocho imposto pelo Go
verno Fernando Henrique Cardoso.

Nunca tivemos um Governo tão empenhado em
desvalorizar o servidor público e desmantelar o servi
ço público federal, cumprindo naturalmente um pro
grama de Governo que está a serviço de interesses
outros que não os do nosso País.

Em sua ânsia de eliminar direitos conquistados
com muita luta, o Governo FHC está consolidando o
projeto de seu antecessor, Collor de Mello, que, dentre
outros objetivos, queria acabar com os marajás, mas
queria impor ao nosso País projeto gestado no interes
se do imperialismo, em detrimento da nossa Nação.

Se fizermos um retrospecto, concluiremos que
Governos anteriores, com muita sede ao pote, puse
ram tudo a perder, enquanto que nosso atual Presi
dente demonstra invejável competência para colocar
em prática o projeto neoliberal traçado pelo capital es
peculativo. Em janeiro de 1993, quando já integrava o
Governo Itamar Franco, pudemos registrar o começo
de uma série de medidas prejudiciais aos trabalhado
res. Os militares tiveram um aumento de 28,86%, e os
civis, nada. Os aposentados do Regime Geral, que re
cebiam mais do que o mínimo, sofreram a primeira
desvinculação, fruto daquele "presente de Natal", a
Lei na 8.542, de 23 de dezembro de 1992.

Em maio de 1993, ao assumir o Ministério da Fa
zenda, deu início à implantação do Plano Real e, em
julho de 1993, criou o Programa de Ação Imediata.

Em março de 1994, foi criado o Fundo Social de
Emergência para o chamado saneamento financeiro
do Tesouro. Em abril de 1994, surgiu a Unidade Refe
rencial de Valor - URV, e, em julho de 1994, o Plano
Real, em plena campanha presidencial.

Assim que tomou posse, o Sr. Fernando Henri
que Cardoso foi lançando os seus petardos contra o
trabalhador, utilizando medidas as mais diversas, es
colhidas por seus assessores, conforme a ocasião e
de acordo com a maior facilidade de negociar.

De 10 de janeiro de 1995 para cá, conseg uiu in
serir 26 emendas à Constituição. Assinou 4.941 medi
das provisórias, produzindo mais de 80% das leis
aprovadas pelo Legislativo e uma infinidade de decre
tos e portarias. Tudo isso com um principal objetivo:
eliminar ou reduzir os direitos dos trabalhadores.

Seu alvo preferido era e é o servidor público. Po
rém, seus intentos atingem indistintamente trabalha
dores de todas as categorias, pois parece dispor de
uma possante metralhadora giratória que vai acertan
do um por vez até atingir a todos no final.

Foi dessa forma que:

- Decretou o pior salário mínimo de todos os
tempos e de todo o Mercosul. De acordo com a Cons
tituição, o salário mínimo deve suprir as necessidades
do trabalhador e de sua família com alimentação, mo
radia, educação, saúde, transporte, vestuário, higie
ne, lazer e previdência social. Segundo o Dieese, o
seu valor deveria ser, em setembro de 2000, de 1 mil
e 300 reais, correspondente a seis vezes o salário mí
nimo vigente. Mesmo nos Governos militares, apesar
do arrocho salarial que impuseram, a média foi supe
rior a 300 reais. Nem o País, nem a Previdência, nem
as prefeituras quebraram durante os anos em que ele
superou os 500 reais.

- Desconstitucionalizou os direitos previdenciá
rios dos arts. 37, 40, 195, 201 e 202 da Constituição
Federal, conquistando o direito de aprovar leis que fo
ram eliminando as garantias existentes, naturalmente
com o apoio de seus aliados no Congresso Nacional.

- Acabou com a aposentadoria especial, crian
do normas impossíveis de serem cumpridas. O traba
lhador terá que comprovar trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, com exposição aos agen
tes nocivos que o Executivo aceita como tal. O traba
lho em ambiente prejudicial terá de ser atestado pelo
médico e engenheiro do empregador.

Vejam bem em que armadilha o trabalhador foi
cair. A legislação coloca o empresário a serviço do Go
verno para desqualificar o ambiente de trabalho como
gerador de prejuízo à saúde ou à integridade física.

Impôs ainda reajustes diferenciados do mínimo
(índices e datas) para os aposentados e pensionistas.

Em abril de 1989, as aposentadorias foram cor
rigidas pelo art. 58 das Disposições Transitórias, e to
dos voltaram a receber o número de salários mínimos
do início.

Em janeiro de 1993, começou a defasagem da
era FHC. Quem recebia, por exemplo, cinco salários
mínimos, em abril de 2001, com um salário mínimo de
180 reais, deveria receber 900 reais, mas continuará
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com 598 reais e 50 centavos, diferença de 50 reais e mas,. em 1.5 de fevereiro, Fernando Henrique manda
38 centavos. ; ," um projet8 de lei com urgência constitucional - PL

Em junho de 2001, FHC pretende dar um fabulo- 4.112/01 -, determinando que o pagamento perma-
so aumento de 5,57%, passando para 631 reais e 85 neça no mês seguinte, como deseja o todo poderoso
centavos, diferença de 42,43%. De cinco salários mí- senhor absoluto dos brasileiros.
nimos, o segurado passou receber apenas 3,5%. Esperamos que aqueles que ajudaram a Oposi-

Criou o Fator Previdenciário, que reduz a apo- ção a derrubar a MP n° 2.079 não o tenham feito por
sentadoria no setor privado em até 50%, impondo a simples capricho, já que nunca tiveram o costume de
idade mínima que o Congresso Nacional havia rejei- defender o trabalhador. Tomara que sejam coerentes
tado. Duvidamos que a maioria dos Parlamentares e prossigam nessa prática tão salutar, pois para resol-
que aprovaram em menos de três meses o projeto de ver logo o problema, principalmente em relação ao
FHC tenham entendido o mal que estavam causando pagamento de fevereiro, Fernando Henrique não titu-
à classe trabalhadora. beou ao reeditar outra MP n° 2.077-29, em 22 de feve-

Foi eliminado o cálculo pelas 36 últimas contri- reiro de 2001. Ela foi enxertada com o texto daquele
buições, passando a valer todo o tempo. Hoje já está projeto de lei.
em 75% e cada mês aumenta 1%. Outra questão que vem afligindo os trabalhado-

Para não sofrer as perdas impostas pela fórmula res são as perdas do FGTS, causadas por planos de
mágica, é preciso renunciar à aposentadoria quando estabilização. Essa é uma daquelas histórias fantásti-
cumprir os 35 anos de contribuição (se conseguir!), cas que o Governo tira da manga. Depois de uma luta
continuar trabalhando e contribuindo. Depois de dez de muitos anos, o trabalhador conseguiu "ganhar" na
ou quinze anos, se não morrer, receberá o valor a que Justiça o direito à correção de 68,9% sobre o saldo
teria direito antes da criação do Fator Previdenciário. das contas do Fundo de Garantia, relativamente aos

Impôs à classe trabalhadora o castigo de enfren- Planos Verão (1989) e Collor 1 (1990). Mas o Presi-
tar a burocracia e a morosidade dos postos do INSS dente pensa diferente e já começa a anunciar o acor-
para receber seu salário-maternidade. Ao estender do sobre a correção. A proposta que foi rejeitada pela
esse direito a todas as seguradas, suspendeu para as CUT prevê o pagamento em junho de 2002, em títulos
demais o recebimento através da empresa, obrigan- do Tesouro, para quem tem até mil reais a receber.
do-as a enfrentar a burocracia e as filas do INSS. Dian- Acima desse valor, os trabalhadores abririam mão de
te do barulho que sindicatos e Parlamentares fizeram, 15% da dívida, que seria totalmente quitada apenas
houve algum recuo, através de medidas internas, mas em 2006. Pela proposta, a maior parte da dívida - es-
o preceito não foi excluído da lei. As mulheres trabalha- timada em 43 bilhões - será bancada pelos empresá-
doras precisam ficar muito atentas. rios, que terão de desembolsar 29 bilhões de reais,

Uma campanha de desvalorização comandada que, naturalmente, repassarão para o consumidor. Os
por seus Ministros, visando desacreditar o servidor trabalhadores abririam mão de 15% do saldo a que
perante a opinião pública, deu a FHC a presunção do têm direito, enquanto o Governo promete contribuir
poder absoluto sobre a categoria. com apenas 6 bilhões de reais. Nesse caso, o deve-

Hoje o servidor sofre sete anos de congelamento dor arcaria com apenas 155 da dívida. A parte do Go-
de salários, com perdas calculadas em 75,48%; o es- vemo seria usada para pagar a correção integral em
pectro da taxação de contribuição previdenciária aos junho de 2001 para quem tem direito a receber saldo
aposentados através da PEC nO 136/99, apesar da re- de até mil reais, o que atinge 92% dos 54 milhões das
jeição por quatro vezes no Congresso Nacional e no contas. Acima desse valor, os trabalhadores deixarão
Supremo Tribunal Federal por onze a zero; o servidor de receber 15% da correção, que seria paga de julho
ainda não perdeu a paridade com a regulamentação de 2001 a julho de 2006, dependendo da quantia a
da Previdência Complementar através do PLP n° 9/99. que se tem direito.

Como se não bastasse, o Decreto n° 3.721, de Sr. Presidente, nobres Deputados, é mais um gol-
08 de janeiro de 2001 , aumenta gradativamente a ida- pe o Governo pretender que trabalhadores e empresári-
de mínima para o direito ao complemento dos fundos os assumam essa dívida. Ora, se o Governo tem benefi-
de pensão, chegando a 65 anos no ano 2020. ciado as instituições financeiras privadas com o repasse

E tem mais: a Medida Provisória n° 2.079-77, de verbas públicas não há razão para que não assuma
que tirou o direito ao pagamento dentro do próprio sua dívida e movimente-se para pagá-Ia.
mês trabalhado, depois de seis anos e meio foi final- Hoje, inclusive, o Ministro do Trabalho e Empre-
mente rejeitada pelo Congresso em 11 de janeiro; go, Sr. Francisco Dornelles, está na Comissão do Tra-



07718 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

balho, em audiência pública, para esclarecer esta fór- cialidade não derivou da cartola de um bando de ma-
mula mágica que o Governo tem para oferecer aos gos desocupados, nem é fruto de intenções obscuras.
trabalhadores. O que se pretendia era o estabelecimento de uma ad-

Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, é cada vez ministração mais capaz e menos propensa a subordi-
mais visível que a atual administração já não tem nem nar ao privado o interesse público.
mais como meter os pés pelas mãos. A Nação assis- A grande verdade, Srs. Deputados, é que, à gui-
te, abismada, ao início do sempre degradante espetá- sa de combater um pretenso e na verdade inexistente
culo que a sabedoria popular, em sua incansável ob- corporativismo, foram gradualmente desmontados to-
jetividade, costuma apelidar de "fim de festa". dos os controles impostos à administração pública.

Diante desse quadro, começa aquela revoada Retiraram do texto da Constituição, uma a uma, toda
de todo fim de mandato, enegrecendo os céus do e qualquer garantia que impusesse freios à má ges-
mundo político. É como se estivéssemos diante de um tão da coisa pública.
momento em que o mais esperto, o mais ágil e o mais Em pouco, vottarão a escassear servidores está-
atento visse diante de si o desafio de retirar de imedi- veis, e não haverá mais quem tenha dever profissional
ato, sem vacilos, a melhor porção de um governo já de denunciar o desvio do dinheiro público. Em breve,
há algum tempo moribundo. parentes e amigos voltarão a compor o grosso da força

Nesse cenário, que cada vez mais adquire um de trabalho a serviço do Poder Público. Pouco tempo
perfil dantesco, avulta, desprezada, mas fundamen- se passará para que rareiem critérios honestos na
tal, a figura do servidor público. A este indivíduo, i1us- gestão dos negócios de interesse do serviço público.
tres Pares, não foi dado pelo destino questionar agru- Esse quadro, registre-se, não se precisa ir muito
ras de momento. Na concepção que sustenta o exer- longe para que se comprove sua existência. Há mais
cício de sua função, é o servidor a pessoa encarrega- de seis anos não se atribui aos vencimentos dos ser-
da de fazer o País passar minimamente respeitado vidores públicos um único, um mísero reajuste. As
ante o quadro político que se avizinha. perdas inflacionárias - vejam só o acinte - vão sendo

Diante das circunstâncias que a conjuntura nos utilizadas para promover uma política discriminatória,
apresenta, não poderíamos esperar outro comporta- contemplando-se umas poucas categorias, de inte-
mento senão um mínimo de respeito em relação à ca- resse estratégico, em prejuízo da imensa maioria. O
tegoria por parte de nossos dirigentes. Infelizmente, que se consegue, com essa filosofia suja, é a promo-
mais uma vez, como em outros tempos, como sem- ção de um interminável "cala-boca" e a inviabilização
pre, não é o que ocorre. progressiva do serviço público.

Sr. Presidente, nunca, nem no nefasto regime Enfim, Sr. Presidente, o que não se pode mesmo
militar, nem no medonho e avassalador Governo Col- reclamar é da falta de más notícias. Os servidores pú-
lor, o mandato presidencial chegou ao seu desfecho blicos, cujo papel havia sido resgatado pela Assem-
com tanta e pesada mancha negativa pairando sobre bléia Nacional Constituinte, vottam a ser vítimas do
os servidores públicos. Os seis longos e intermináveis descalabro administrativo. A maior e mais pesada he-
anos de mandato do Sr. Fernando Henrique Cardoso rança que a administração atual, em seu avançado es-
foram marcados pela deterioração progressiva das tágio de decomposição, há de passar para a sucessora
relações jurídicas então estabelecidas entre a admi- encontra-se, sem dúvida, no lastimável estado em que
nistração pública e os seus servidores. está, neste País, o nosso Direito Administrativo.

Conquistas dolorosamente obtidas foram redu- Além de todas essas questões, que têm como
zidas a pó, garantias indispensáveis à continuidade e únicos prejudicados nossos trabalhadores, o que não
tranqüilidade dos serviços foram sendo impiedosa- faltam são denúncias de corrupção, envolvendo ver-
mente removidas. Enfim, de um arcabouço normativo bas públicas e o primeiro escalão do Governo, muitas
sólido e consistente restou, para a tristeza da Nação, delas feitas por altas autoridades de sua própria base
um amontoado, comprido e disforme, de regras inco- de sustentação.
erentes e obtusas. Ora, o que não faltaram neste Governo foram

É muito bom que essas circunstâncias sejam denúncias de irregularidades e corrupção.
resgatadas, porque o que mais entristece as pessoas Se não, vejamos: em maio de 1995, tivemos o
que fazem política a sério no Brasil é a absoluta falta caso Sivam; em novembro de 1995, o Proer; em feve-
de memória que nos caracteriza. Os que criticam o ri- reira de 1996, a Pasta Cor-de-Rosa; em novembro de
gor do texto produzido pelos Constituintes fazem 1996, os precatórios; em maio de 1997, o grampo do
questão de ignorar que o empenho em prol da impar- BNDES; em novembro de 1998, o Dossiê Cayman;
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em janeiro de 1999, favorecimento de gr?l}des b~~- nho <::erte~~,de que a sociedade brasileira está sinto-
cos na desvalorização do real; e atualmente as últi- nizada com seu pensamento e sua indignação.
mas denúncias envolvem, mais uma vez, o primeiro O SR. PAULO ROCHA- Obrigado a V. Exa.
escalão do Governo. Ouço o Deputado Dr. Hélio.

E ao invés de o Palácio do Planalto apoiar o ins- , .
trumento que vai possibilitar esclarecer todas as irre- . O Sr. Or. Helio -. Deputado Paulo Ro~ha, pa~a-
gularidades denunciadas, age exatamente no sentido be.nlzo-o pel,o ~ronunclamento que f~z n~ dia de,h~Je.
inverso. Durante esses últimos seis anos, todas as O Importantlsslmo papel que o funCionalismo publico
tentativas de investigação no Congresso Nacional e desempenhou e vem d~sempe~hando, em ~Iguns ~e-
no Ministério Público foram inviabilizadas pela ação t~res, em favor da SOCiedade,. e ?~ grande Imp0rtan-
direta do Palácio do Planalto, que, para impossibilitar cla. Trata-se de um.trab~lho_hlstonco. Agora, e nossa
qualquer apuração, atira para todos os lados, seja tar:ta estabele~erflsc~lIzaç.ao, .con~ole e r~gulam~n-
ameaçando aqueles que manifestam o desejo de as- taça? dos serviços cUJa pnvatlzaça? ocasionou dls-
sinar o documento pedindo CPI para investigar as t~nclamento das necessidades. mal,?res da popula-
corrupções, seja criando agenda positiva com pro- ç~o, por falta d~ c~nal ~~ comunl~açao P?ra reclam~-
postas de mudanças çoes de seus direitos CIVIS. Acredito que e nossa obn-

• • as _, gação, a partir de agora, lutar para que direitos dos
Sr. ~resldente, Sr e Srs. Deputados, na? e um nossos funcionários públicos sejam mantidos e para

modo mUlt? alenta~or de ence~rarum pron_uncl~men~ que sejam assegurados ao cidadão a fiscalização, o
to, be~ sei, mas na_o posso, nao ~evo :: na~ delxar~1 controle e, principalmente, um canal de reclamação
de r~gl~trar, c:om a e~fase que a sltuaçao eXige, a ml- sobre os serviços que lhe são prestados hoje por em-
nha ~ndl~naçao de tnbuno. Que retorne o bom.se~~o presas privatizadas. Parabéns a V.Exa pelo brilhante
que Jnfellzme~!e parece ter abandonado,o raCIOClnlO depoimento, que representa a verdadeira história do
dos no~o.s dirigentes. Que pos~amos n?s, co~ pro- funcionalismo público brasileiro.
fundo aliVIO, ver retornar aos eixos a dlscussao em
torno do que é bom ou ruim para os servidores e para O SR..PAULO ROCHA - Agrad~ço a V. Ex

a
o

a administração pública. Afinal, somos parte integran- aparte, que Incorporo ao meu pronunciamento.
te dessa batalha que busca como resultado a meIho- Ouço a Deputada Laura Carneiro.
ria da qualidade de vida dos brasileiros. A Sra. Laura Carneiro - Nobre Deputado, que-

E para isso não vamos medir esforços para lutar, ro apenas parabenizar V. Exa, sempre brilhante nesta
com milhares de trabalhadores, contra a corrupção, Casa, pelo pronunciamento que trata de questões
pela instalação da CPI, em defesa do serviço público de inerentes ao funcionalismo e à sociedade civil de for-
qualidade; pelo reajuste de 75,48% para os servidores; ma geral. Coloco à disposição de V. Ex<' a Comissão
pela saúde pública integral; pelo pagamento imediato de Seguridade Social e Família desta Casa, no traba-
da dívida do FGTS e contra o pagamento de contribui- lho com a população, a sociedade civil e os servido-
ção previdenciária para aposentados e pensionistas. res públicos, para que possamos de alguma maneira

Chamo a atenção dos integrantes desta Casa resgatar o que há de maior e principal para esses fun-
para as tarefas que se apresentam ao Parlamento cionários: sua dignidade. Semana passada, na Co-
brasileiro, no sentido de encontrarmos soluções que missão, conversamos sobre a possibilidade de cria-
resgatem para o País um serviço público de qualida- ção de um SOS Seguridade, para que o servidor te-
de, que somente será possível com qualificação e va- nha chance de falar a respeito de temas sobre os qua-
lorização dos nossos servidores. is os membros daquela Comissão poderão trabalhar.

Concedo o aparte ao companheiro Marcos Parabéns a V. Ex<'.
Afonso. O SR. PAULO ROCHA - Parabéns, Deputada

O Sr. Marcos Afonso - Nobre Deputado Paulo Laura Carneiro, por assumir a Presidência daquela
Rocha, o pronunciamento de V. Exa, tão rico em deta- Comissão. Sem dúvida nenhuma, a Comissão de Se-
lhes e tão cheio de indignação, coaduna-se com os guridade Social e Família é fórum importante para
reclamos da sociedade brasileira. Por isso, não pode- este debate, principalmente no que se refere ao res-
ria deixar de fazer este brevíssimo aparte. É um orgu- gate dos direitos dos aposentados.
lho para esta Casa tê-lo como 3Q Secretário no exato Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, ao encer-
momento em que apresenta tanta substância política, rar meu pronunciamento, comunico à Casa que, a
que comprova a qualidade que V. Ex<' possui para partir de amanhã, os servidores públicos federais es-
exercer tão importante cargo. Parabenizo V. Exa Te- tarão batendo às nossas portas, em mobilização por



Resta saber se a CPI atende realmente aos in
teresses da Nação ou apenas instrumentaliza a vin
gança pessoal ou a revanche partidária. Em ne
nhum dos casos a democracia sairá engrandecida.
Não nos prestamos ao triste papel do boi que segue
à toque de ferrão em direção ao matadouro, até por
que não temos vocação bovina ou suicida. Temos,
isso sim, o dever de reconduzir ao leito da concórdia
e da harmonia esse caudal de infâmia que tomou
conta dos nossos plenários.

Certamente, com o esforço de cada um, de to
dos que ainda conservam a dignidade de nossas Ca
sas, que não desejam o quanto pior melhor, que crê
em neste País continente, será possível sair dessa
crise a que fomos conduzidos; construir o entendi
mento que tenha como pilares o respeito às institui
ções democráticas e às autoridades constituídas.

Não é justo que se duvide da integridade moral
do Presidente Fernando Henrique, que, ao longo de
sua vida, só deu exemplo de grandeza, de respeito
aos postulados democráticos, de acendrado amor à
Pátria, de seriedade na condução dos negócios públi
cos e de apreço às oposições.

A progressão das assinaturas no re
querimento para constituição de comissão
parlamentar de inquérito (CPI) destinada a
apurar supostas irregularidades no executivo
demonstra que a sensatez não é a maior vir
tude dos políticos. Pelo menos não é para os
que se deixam afogar na maré montante dos
ódios ou cultivam o espírito destrutivo como
referência política no exercício da oposição.
Preconiza-se investigação sobre denúncias
trocadas no indecente pugilato verbal em
que há um ano se envolvem o atual presi
dente do Senado, Jader Barbalho, e seu an
tecessor, Antonio Carlos Magalhães.

Não é a moralidade pública que ambos
defendem. Cada um quer a destruição políti-
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seus direitos. Espero que tenhamos o mínimo de sen- ca do outro. No embate, achincalha-se a
sibilidade para acatar suas reivindicações e cumprir opinião pública com recorrência à retórica Ii-
nosso papel de resgatar a dignidade e a valorização bertina na qual os contendores se mimosei-
do servidor público. am com linguagem chula: ladrão, desones-

Muito obrigado. to, prostituta, traidor e outros termos recolhi-
O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a dos do repertório das obscenidades.

palavra pela ordem. Em outros parágrafos:

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa Está patente que a conjuntura reco-

a palavra. menda evitar iniciativas capazes de saturar
O ~R. ROM.EL A~IZIO (PPB - MG..Pela ord~~. o ambiente de eletricidade política. A econo-

Pronuncia o seguinte ~scurs.o.) - Sr. Pre~ldente, Sr e mia ficará exposta aos efeitos devastadores
Srs.!?eputados, a Naçao assiste estarrecida aos de~a- de eventual curto-circuito. Todos os ganhos
tes vIrulentos que se desenrolam no Con~r~sso Naclo- até agora alcançados com a estabilidade
na~. AI~.uns Parl~mentaresatropelam os limites da res- . propiciada pelo Plano Real poderão arder
peltabllldade, ate mesmo do decoro, com pal~vras que nas labaredas da crise porque a CPI preten-
em nada engrandecem as Casas em que militam. dida se insere na vertente de ambições des-

O cenário que se vislumbra é de terra arrasada. medidas e personalismos doentios.
Os confrontos entre duas personalidades importan- Do estardalhaço feito sobre corrupção,
te~ pelos cargos que ocupar:n o~.ocuparam vêm des- o governo recolheu tudo o que era suscetí-
trurndo o que resta de respeitabilidade no Congresso, vel de apuração e ordenou as medidas para
que, parece, se transformou em um coliseu romano, efetivá-Ia, descobrir eventuais culpados e
onde se assiste a um espetáculo macabro de duas submetê-los à Justiça. O mesmo caminho
pessoas se digladiando até a morte de uma delas, e tomou o Ministério Público. Convêm lembrar
nós simplesmente aplaudindo, sem nada fazer para aos articuladores da CPI que a instabilidade
evitar a tragédia. política é a matriz dos desastres econômi-

Essa guerra de palavras impróprias, às vezes coso Constitui, pois, atitude ditada pelos in-
grosseiras, de acusações mútuas, acabou desaguan- teresses superiores do Brasil sustar a mar-
do em requerimento de CPI, na Câmara e no Senado, cha da insensatez.
que, se aprovado, no que não creio, paralisará o País,
imobilizará o Governo e inviabilizará o seu projeto so
cial, que se tornou esperança do povo e que já está
sendo concretizado.

Vale transcrever partes do editorial do Correio
Braziliense, edição de 23 de março de 2001, intitula
do "A Marcha da Insensatez":
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Esperamos que os episódios que perturbam o Enfim, a população de Angra dos Reis e de Parati terá
ambiente parlamentar e provocam a turbiJlê'ncia políti- a reforma: 'oa BR-101.
ca sejam apenas eclipse do qual o sol, só temporaria- Queria apenas fazer o registro e dizer que essa
mente coberto, comece a em~ir os primeiros sinais de foi uma conquista desta Casa, na medida em que a
concórdia, de bom senso, e que o dia de amanhã em bancada do Rio de Janeiro se propôs a conduzir esse
nosso meio seja tranqüilo, com a superação das nu- processo.
vens negras que prenunciam tempos de retrocesso. Muito obrigada.

. Temos de ser leais às instituições democrátic~s O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está re-
~ dlgno~ dos mandatos q.ue o povo nos outorgou. Nao gistrado, Deputada Laura Carneiro.
e com vinganças pessoais que vamos honrar os votos O SR DR HÉLIO S P 'd t I
que recebemos. .. - r. resl en e, peço a pa a-

. .., vra pela ordem.
. O ~osso compro.mlsso pnr:nel~o e, com a demo- O SR. PRESIDENTE (Ma~ ai Filho) _ Tem V. Exa

cracla. Sim. Compromisso esse Inallenavel, que pres- I ç
supõe Poderes fortes, independentes, mas harmôni- a pa avra. ,
cos entre si. O SR. DR. HELIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.

. Ninguém pode ter nest~ momento se~ão o obje- ~e~~;~~~~~o~o:~~~~~~a~~:~e~~~~~e~~,g~~~~~r::
tlvo de preservar as conqUistas conseguidas. ~este sugestões da Federação Brasileira dos Criadores de
Go~erno, de ~~nter a ordem, a paz, a.e~~abllldade Pássaros Silvestres à Casa; outro, de informações ao
socl~1 e eCOn?mICa, de co~servar a credibilidade que Ministério da Fazenda sobre o refinanciamento, pela
o Pais conqUistou no extenor. União, da dívida mobiliária do Município de Campi-

As emoções descontroladas nunca foram reco- nas, São Paulo, e o último de informações ao Ministro
mendadas em momentos de crises de quaisquer es- da Justiça sobre os gastos com o Fundo Nacional de
pécies. Manter a calma, medir as palavras, procurar a Segurança Pública.
m~dia~ão" ev~ar a ruptur~ da go~ernabilidade tam- O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente,
bem sao formulas de servir ao Pais. peço a palavra pela ordem.

A co~strução deste Brasil novo, porqu~ ~epen- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa
de essencialmente da nossa vontade, constituI tarefa a palavra
de todos e de cada um, haverá de ser conduzido em .
clima de diálogo e de entendimento, sem barreiras in- O SR. ~A~COS AFONSO (PT - ~C. Pela or-
transponíveis entre Governo, Congresso e Oposição, demo Se~ revlsao :I0 orador.) ~ ~r. Pre~ldente:... ape-
no marco de pluralismo consagrado no artigo primeiro na~ para Jn~ormar a Cas~ e ~ollcltar a dlvulgaçao d~
da nossa Constituição. dOIS requenmentos. O p~lmelro, sobre? descumpn-

. . mento das metas da qualidade dos serviços por parte
Era o que tinha a dizer. das empresas de telefonia fixa. O outro é uma indica-
A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, ção ao Poder Executivo relativa à formação de profes-

peço a palavra pela ordem. sores de línguas indígenas.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa Muito obrigado.
a palavra. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando se-

A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ. qüência ao Grande Expediente, concedo a palavra à
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputada Marisa Serrano, do Bloco Parlamentar
gostaria de registar a assinatura de convênio para a re- PSDB/PTB, do Mato Grosso do Sul.
forma da BR-1 01 ,que liga Angra dos Reis a Parati. Ses- A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB -
senta quilômetros daquela rodovia serão restaurados, MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S!'"s e
em razão de convênio entre Eletronuclear e DNER. Srs. Deputados, o Governo do Presidente Fernando

Trata-se de uma conquista da bancada do Rio Henrique Cardoso completou seis anos no mês de ja-
de Janeiro, principalmente dos Deputados daquela neiro. Doravante, inevitavelmente, o debate público
região - Luiz Sérgio, Laura Carneiro e Alexandre San- será dominado pelas eleições que teremos daqui a
tos -, que trabalham nessa área. Efetivamente, hoje um ano e meio.
foi assinado o convênio, no Ministério de Minas e Já se articulam as forças políticas do País, pre-
Energia, pelo Ministro José Jorge e pelo Presidente parando-se para disputar os Governos Estaduais eas
da Eletronuclear, Firmino Ferreira Sampaio Neto. cadeiras parlamentares nos Estados e no Congresso
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Nacional, mas, sobretudo, o cargo máximo, em nosso tentação, é preciso, para obtê-Ia, congregar duas, três
sistema político, que é a Presidência da República. ou mais agremiações numa base aliada. Tanto mais

As agremiações partidárias, isoladamente ou ampla precisará ela ser quanto mais ambicioso for o
em alianças, submeterão ao eleitorado suas propos- programa a implementar, pois suas metas exigirão de-
tas e patrocinarão candidaturas perante esse eleito- liberar mediante quorum qualificado. Sem apoio parla-
rado. No plano federal, será preponderante, para a to- mentar, o Executivo ou se paralisa ou envereda numa
mada de posições, a referência ao atual Governo. política de confrontação. Nenhuma dessas hipóteses é

Ora, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, todos saudável para a estabilidade democrática.
sabemos ser muito difícil, dada a natureza da luta po- Os Governos Estaduais e Municipais de esquer-
lítica e partidária, fazer julgamento isento de um go- da - cito o Governo de Mato Grosso do Sul, que o Sr.
vemo, não submetido às conveniências ideológicas e Presidente conhece muito bem, pois também é do
aos interesses de facção. meu Estado -, com raras exceções, seguem esse

Como nunca, todavia, será importante, no pleito mesmo princípio. Em meu Estado, o Governador
vindouro, proceder-se a uma análise objetiva da reali- Zeca, do PT, governa com o apoio de um arco de par-
dade. Estará, então, em jogo, o futuro do nosso País, tidos, entre os quais o PFL e o PSDB.
as açõe~ qu~ em_grande pa.rte definirão,o destino de O notável no presente Governo não foi ser um go-
tO,dos nos, cldadaos brasileiros neste sec~lo XXI re- vemo de coalizão, pois não é o primeiro em nossa histó-
ce~-co,meçado. A que_lugar pod~mos aspirar em re- ria republicana com essa característica. Foi e tem sido,
laça0 as outras naçoe_s? Contl~uaremos sempr~ isto sim, a sua capacidade de encontrar um abrangente
como uma pror:nessa nao cumpnda de des~nvolvl- denominador comum entre os vários partidos coliga-
mento? Vamos Isolar-nos,. fechar a~ p~rt.as e Janel~s dos, que lhe permitiu levaradiante as necessárias refor-
para o mu~do externo e viver uma Iluso!la autarqUia, mas, numa obra cujas magnas dimensões ainda não ti-
para depOIS nos assustarmos com quao defasados vemos condição de apreciar na sua totalidade.
estamos e quão poucos benefícios o fechamento nos _. _
trouxe? Teremos sempre de nos envergonhar do nos- . Nao fOI.um gover~o ~e confrontaç~o, de fanfar-
so baixo e desigual desenvolvimento humano, de romce desaf~adora, propn~ dos qu~. so se se~~em
nossa concentração de renda, de nossas gritantes bem no conflito, na.dlscordla, na pohtlca da ho~tlllda-
desigualdades regionais? de e r~nc.?r, mas sim um Gover~~ de persuasao, de

C
- t d . f negoclaçao e consenso democratlcos.

om essas preocupaçoes em men e, eseJo a- . '"
zer, Sr. Presidente, Sr'lS e Srs. Deputados, um esforço de Recapltule~o.s os desafiOS ao Pais na decada
avaliação do que fizemos nos últimos anos. Como vere- passada, que eXigiam reformas profundas. para. se-
mos, as conquistas deste período nos permnem enca- r~m enf~enta~os. Boa parte desses ?~saflos ainda
rar com otimismo as indagações que acabei de fazer. nao ~avlam Sido encarad~s com declsao qua~do o

Procurei analisar os fatos menos da perspectiva Pr.esl~ente Fernando Hennque Cardoso assumiu seu
de detentora de um mandato eletivo, representante do pnmelro mandato.
PSDB nesta Casa, e mais do ponto de vista de uma ci- E aqui falo do aprofundamento da substituição
dadã comum, que experimenta, no seu dia-a-dia, os das importações forçando a modernização e a conse-
efeitos da política governamental. qüente competitividade de nossa indústria nacional.

Uma consideração preliminar se impõe. Ne- Mudança só possível em face da política firme e contí-
nhum comportamento humano pode ser julgado sem nua de combate à inflação e diminuição do tamanho
considerarmos suas circunstâncias. A liberdade hu- da estrutura governamental, engajada em toda a sor-
mana, no plano individual ou coletivo, não é absoluta, te de empreendimentos, no combate ao ambiente es-
ela estará sempre condicionada por fatores de toda peculativo e à irresponsabilidade fiscal.
sorte. O Governo de Fernando Henrique Cardoso tem E como fazer, num País continental, de tantas
de ser visto dessa perspectiva. Quais as circunstânci- desigualdades, com uma ínfima rede de cobertura so-
as, quais desafios defrontou desde sua inauguração? cial tecida pela educação, saúde, assistência, mora-

Um condicionante decisivo do presente Governo dia, alimentação e segurança? A resposta pode ser
foi o de ser um Governo de coalizão. No presidencialis- vista ao avaliarmos a implantação de programas con-
mo brasileiro, não basta ao Presidente conquistar o tinuados e coerentes no bojo de uma macroproposta
posto por sólida maioria eleitoral. Para governar, preci- como o Programa Avança Brasil, ao qual estamos
sa dispor, também, de suficiente apoio de outro Poder, aprendendo a recorrer para acompanhar o hoje previ-
o Legislativo. Na falta de um partido majoritário de sus- sível rumo que a Nação está tomando.
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Independentemente de partido político, todos to nacipnal. Basta lembrar, por exemplo, o regime pre-
vão acompanhando o que o Programa Avànça Bfasil videnclário~" segmentado, cristalizado de privilégios,
está fazendo por todos os quadrantes deste País. fadado à insolvência e impossibilitador de qualquer

Todo brasileiro que acessar a Internet poderá ajuste nas contas públicas.
acompanhar não só as contas do Governo, mas a im- Além da quebra dos monopólios públicos, da ex-
plementação das políticas públicas através do Orça- posição de nossa indústria à competição internacio-
mento. Isso também é feito por todos os Parlamenta- nal, forçando-a a produzir com qualidade cada vez
res desta Casa, independentemente de cor partidá- melhor e por preços cada vez mais baratos, em bene-
ria. Isso, sim, é transparência. Mas o mais importante fício de nosso consumidor, tivemos o aprofundamen-
é seguir as metas e ações para cada uma delas, em to do Mercosul, que, pela primeira vez, deu substân-
cada Ministério, sabendo o que está sendo executado cia a um velho sonho, o da integração econômica no
por este Brasil afora. âmbito latino-americano.

É o Prefeito de Amambaí, em Mato Grosso do Uma das maiores conquistas do atual Governo,
Sul, por exemplo, fronteira com o Paraguai, que passa na verdade conquista conjunta do Executivo e do Le-
a conhecer, discutir e participar em tempo real das gislativo, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, um le-
ações propostas pelo Governo Federal. gado inestimável aos governantes futuros. Neste mo-

É o Governador do meu Estado, de oposição, mento em que a opinião pública desperta, como pou-
agradecendo em todos os discursos o apoio que o cas vezes antes, para o combate à corrupção em to-
Governo Federal tem dado ao seu Governo, através dos os níveis do Governo, a Lei da Responsabilidade
dos inúmeros programas que executa. Fiscal constitui uma das mais poderosas armas nes-

Foram muitos os problemas enfrentados! Pro- se combate. A irresponsabilidade fiscal facilitava a
blemas que desafiavam não só a estabilidade demo- gestão perdulária, irmã gêmea da corrupção.
crática, o desenvolvimento do País e o crescimento Obrigados, agora, os governantes, com rigor le-
sustentável. Que desafiavam também uma mudança gal muito maior, a atuar segundo o princípio de realida-
de cultura administrativa, previdenciária e de garantia de, impedidos de endividamento impagável, sem po-
dos direitos sociais de nossa população. der jogar o ônus para os sucessores, proibidos de gas-

Não é possível enumerá-los todos agora, mas tar sem especificar as fontes de recursos, a honesta
creio serem suficientes para entendermos a magnitude, gerência do Erário saiu privilegiada. A verdade do
de muitos aparentemente esquecida, do desafio que Orçamento, a sua transparência, passará a ser norma,
Fernando Henrique Cardoso teve de atacar de frente. não exceção, de alto a baixo no Estado brasileiro.

Nunca será demais ressaltar o que significou, Ao contrário do que propalam os inimigos da Lei
pela primeira vez em muitos anos, domar a inflação, da Responsabilidade Fiscal, não há conflito entre res-
tarefa que derrotara tantos governantes que o prece- ponsabilidade fiscal e social. Aquela é precondição
deram. As bases do Plano Real foram lançadas, com desta. Os governos populistas fingem realizar políti-
sucesso no Governo do Presidente Itamar Franco cas sociais, mas, desatentos à saúde fiscal, a incon-
quando 'Fernando Henrique Cardoso foi Ministro d~ sistência do que fazem não tarda a descobrir-se. Os
Fazenda. Não há que perder tempo em discutir prima- supostos beneficiários terão de pagar a conta logo
zias, quem é o pai da criança. A simbiose dos dois ho- adiante, quando a moeda começar a perder valor.
mens públicos naquele momento foi crucial para o su- Se irresponsabilidade fiscal produzisse bem-estar
cesso da empreitada; um atraindo ao Governo os me- social, o Brasil já teria sido, de longa data, o campeão
lhores talentos de nossa ciência econômica, com eles do mundo nos índices de desenvolvimento humano. Fe-
concebendo o Plano Real e começando-lhe a gradual Iizmente, o Governo Fernando Henrique Cardoso não
execução; o outro dando-lhe o indispensável respaldo cedeu ao sofisma da falsa atternativa: ou saúde fiscal,
político e assegurando a continuidade de sua imple- ou política social. Com persistência rara no mundo polí-
mentação até a posse do novo Presidente. tico, tem levado a cabo o ajuste nas contas públicas,

Mas era preciso muito mais. Era preciso assegu- com sacrifício da própria popularidade, pois cortar gas-
rar, a longo prazo, os fundamentos do plano, remo- tos, acabar com privilégios, dizer não a pleitos demagá-
vendo as raízes que continuavam a alimentar a infla- gicos não se presta a fácil entendimento.
ção. Daí o extenso e profundo programa de reformas, Ficou relegado o social? Longe disso, apesar da
as mudanças na Constituição de 1988, dispositivos imagem que a Oposição tenta impingir à opinião pú-
da qual constituíam fontes permanentes de desequilí- blica. A primeira e mais importante política social, que
brio no setor público e obstáculos ao desenvolvimen- bastava para fazer a glória de qualquer governante,
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foi O fim do perverso tributo inflacionário, de que não
podia escapar a maior parte da população brasileira.

Mas as conquistas sociais não pararam aí. O
Governo FHC tem-se preocupado não apenas com o
volume de gastos na área, mas também com sua
composição, qualidade e eficiência, revendo, inclusi
ve, renúncias fiscais que vêm de longa data e têm-se
mostrado injustificáveis por seus efeitos regressivos.

Vejamos alguns dados recentes do desenvolvi
mento social que ainda não chegam ao ideal, longe
disso, mas que continuadamente não paràm de rever
ter a situação excludente de tantos brasileiros:

- a renda familiar per capita passou,
entre 1993 e 2000, de 225 reais para 300
reais por mês;

- a proporção de brasileiros abaixo da
linha de pobreza baixou, no mesmo período,
de 26% para 22%;

- a mortalidade infantil caiu de 41, por
mil nascidos vivos, para 35;

- o analfabetismo entre as crianças de
7 a 14 anos passou de 20% para 1%;

- as matrículas no ensino médio pula
ram, na faixa etária entre 15 e 17 anos, de
31 % para 42%;

- os domicílios urbanos com água en
canada passaram de 81 %, em 1991, para
92%, em 1999;

- a energia elétrica, disponível em
90% dos domicílios urbanos e rurais em
1993, atinge agora 96% deles;

- a telefonia, fixa e celular, acessível a
apenas 8% da população, em 1993, agora
favorece 20% dos brasileiros. .

Como assinala a Agenda de Governo Biênio
2001/2002, este é o Governo que mais aumentou os
gastos em saúde, educação, previdência, assistên
cia social e reforma agrária. É também o que mais
inovou nesse campo: dos 34 programas sociais
mais importantes na área federal, 15 foram criados
pelo atual Governo e outros 15 foram por este subs
tancialmente ampliados.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Alex Can
ziani, do Paraná.

O Sr. Alex Canziani - Deputada Marisa Serra
no, agradeço a V. Exa o aparte. Estava despachando
no gabinete quando ouvi o início de seu pronuncia
mento. Fiz questão de vir aqui, primeiro, cumprimen
tar a população do Mato Grosso do Sul por ter, sem
dúvida alguma, uma das mais brilhantes Deputadas
não só do Parlamento brasileiro- V. Exa é referência

internacional - pelo seu caráter, dignidade, ética e
compromisso com o povo do Estado e do País. Para
benizo V. Exa pela necessidade e oportunidade de
abordar questões importantes no pronunciamento,
porque muitas vezes pessoas ligadas à Oposição
não querem ver, mas a realidade dos fatos mostra.
Deputada Marisa Serrano, recebi há pouco, por par
te da Agência Estado, a última pesquisa de avalia
ção do Governo Fernando Henrique Cardoso, feita
pela CNT. São alguns dados de fundamental impor
tância para ficarem consignados nos Anais desta
Casa e principalmente para todo o Brasil. A avalia
ção positiva do Governo subiu de 26,2%, em feverei
ro, para 33,3%, em março, segundo pesquisa reali
zada pelo Censo para a Confederação Nacional do
Transporte. A avaliação negativa registrou queda de
29,5 para 26,5 no mesmo período. E mais: o resulta
do da pesquisa revela que a avaliação positiva do
Presidente superou a negativa pela primeira vez,
desde dezembro de 1998, mês anterior à crise cam
biaI. Isso mostra, Deputada Marisa Serrano, que a
população já percebe claramente os avanços que o
País vem tendo: melhora da economia, diminuição
do desemprego, crescimento do PIB, crescimento da
infra-estrutura em todo o País. O povo obviamente
reconhece a verdade, daí a melhora dos índices de
aprovação do próprio Governo Fernando Henrique
Cardoso. Por isso, é de fundamental importância que
aqueles que querem o bem do Brasil não se deixem
levar por factóides que desestabilizam importante
momento que vive nosso País. Parabéns a V.Exa
Esses dados são essenciais para mostrar à socieda
de brasileira o que acontece no Brasil. Parabenizo
também seu Estado, Mato Grosso do Sul, por ter
essa bela, dinâmica, eficiente, competente e acima
de tudo querida por todos, a grande Deputada Mari
sa Serrano. Muito obrigado e parabéns a V. Exa pelo
pronunciamento.

A SRA. MARISA SERRANO - Obrigada, Depu
tado Alex Canziani. Ésempre importante ouvir o com
panheiro.

V. Exa argumentou muito bem. Na nossa própria
casa, no nosso negócio, temos tempo de carência
para que as coisas comecem a acontecer. Nada se
faz num estalar de dedos. É impossível governar um
País com tantas desigualdades, um País tão grande,
continental, como o nosso, a não ser por um proces
so. Trata-se de processo que vai dando seus frutos
continuadamente.

Os dados da pesquisa que V. Exa nos trouxe re
fletem que o povo brasileiro está sentindo que as con
junturas mundiais muitas vezes afetam nossa trajetó-
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ria política, mas principalmente a Nação. É necessá- confiança neste País que é grande não somente pelo
rio que estejamos alertas para esses e para tantos tamanho;,i:nas também pelos homens que fazem esta
outros fatos que estão acontecendo em todo o Pàís. Nação, pelos homens que a fizeram no passado e

O nosso Estado, Mato Grosso do Sul, é teste- principalmente por aqueles que hão de vir e que cons-
munha disso. Tem acompanhado pari passu o gran- truirão. um Brasil cada vez maior e melhor.
de Governo que Fernando Henrique Cardoso tem fei- Obrigada.
to não .só para o Brasil, ~as para o Mato G~osso ?O O SR. CLOVIS ILGENFRITZ _ Sr. Presidente
Sul. Brincamos sempre dizendo que S..~xa e o maior peço a palavra pela ordem. '
Governador que o Mato Grosso do Sul ja teve.

Sr. Presidente, não poderia deixar de mencionar O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
que, apesar da sucessão de três grandes crises ex- Ex

a
a palavra.

ternas, retomamos a trajetória de crescimento e reco- O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS. Pela or-
meçamos a absorver significativamente mão-de-obra demo Pronuncia o seguinte discurso. ) - O Orçamento
nas atividades industriais e nos serviços. Participativo em Porto Alegre foi e está sendo uma

Com essa firmeza, muitas vezes incompreendi- conquista da cidadania. Nasceu pela firme determina-
da, o País conseguiu atingir em 2000 sua maior ex- ção dos Governos da Frente Popular de democratizar
pansão, desde 1995, crescendo a uma taxa de 4,2% o Estado e a sociedade.
ao ano, superando as expectativas até mesmo do Orgulho-me de ter sido o coordenador da prime-
próprio Governo. Esse desempenho satisfatório foi al- ira experiência no primeiro ano do Governo Olí-
cançado graças ao crescimento do setor industrial viorrarso em 1989 e 1990. Poucos lembram essa
brasileiro, que a cada dia se firma no cenário mundial. fase pio~eira, difícil que foi, precedida do Programa

Sr. Presidente, SrJ!!>. e Srs. Deputados, tem o Go- S.O.S Porto Alegre, para que as comunidades come-
vemo quase dois anos de trabalho à frente. A re- çassem a acreditar na seriedade do propósito do PT e
cém-Iançada Agenda de Governo mostra que, em lu- de seus aliados.
gar de dar por encer~a?a sua missão, o Gove~no real- Sabemos que ao longo dos últimos doze anos
çou um grupo.estrateglco de programas: açoes para foi fundamental para o estabelecimento das priorida-
que, pelo seu Impacto, mereçam a atençao redobrada " . . . . .
dos seus gestores e da opinião pública nesta reta final. des de Invest~mentos SOCI?IS deCididas p~las comunl-

, , . _ . . dades. EvolUIU nesse penodo, embora ainda mereça
Poden~mos levantar as vanas q~estoes POSltl- críticas e haja necessidade de aperfeiçoamentos

vas que estao nessa agenda., Gostana ~~ falar do para não perder sua autenticidade e respeito à demo-
Programa Bolsa Escola, do Saud~ da Famlha, ~o Luz cracia. Mas é de hoje a mais importante experiência,
no Campo e de tantos outros projetos que estao en- reconhecida mundialmente de democratização do
trando em todos os Estados e revertendo um proces- E t d d . d d '
so que acreditávamos ser duradouro. s a o e a socle a e.

Mesmo em meu Estado o Mato Grosso do Sul Agora, no Governo do Estado, a experiência se
estamos assistindo a tantas ~udanças que não que~ a!astra. Embora as dif!culda~es s~jar:n enorme~" prin~
ria deixar passar. Por exemplo, estamos assistindo ao cl~almente nesses dOIs ou tre~ pn~elros an?s, J~ esta
nascimento - V. Exa, como mato-grossense-do-sul afm~ando seu papel de fazer just~~a na aphcaçao da
sabe muito bem disso - de um importante pólo side- receita do Estado em todas as regloes dos Conselhos
rúrgico e petroquímico na cidade de Corumbá. de Desenvolvimento Regionais ou das regiões do

Fico feliz em saber que o Presidente Fernando Orçamento Particip~tivo, sem discriminação e com
Henrique Cardoso irá lá mais uma vez, no mês de abril, co~trole das comunldade~, ~os. delegados e conse-
inaugurar uma ponte que ligará o Oceano Pacífico ao Ihelros de Orçamento Partlclpatlvo Estadual.
Atlântico. Trata-se da ponte sobre o Rio Paraguai, um Com a experiência que adquiri desde o primeiro
sonho centenário de todo mato-grossense-do-sul, que ano de Orçamento Participativo em Porto Alegre, em
fará com que Corumbá e Ladário deixem seu isolamen- 1989, como Secretário do Planejamento do Municí-
to e passem a fazer parte do resto do País. É a estrada pio, no trabalho de Vereador por três mandatos, como
que nos vai levarao Pacífico. Essa, sim, é uma obra que Secretário da Coordenação e Planejamento do Esta-
engrandece o nosso Estado e o nosso País. do em 1999/2000 e agora como Deputado Federal,

Sr. Presidente, termino meu pronunciamento, sinto-me seguro para propor às comunidades gaú-
agradecendo a V. Exae a todos os Parlamentares que chas e brasileira que a experiência se "espraie" por to-
me ouviram, com uma mensagem de esperança e de dos os 27 Estados e mais 5.500 Municípios do País.
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Para tanto estou apoiando e buscando aprovar Orçamento Participativo Nacional já é o que de-
uma Proposta de Emenda à Constituição - PEC que sejamos.
irá à apreciação e votação no Senado Federal e na O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
Câmara dos Deputados para a instituição do Orça- peço a palavra pela ordem.
mento Participativo Nacional, tal como já acontece na O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex"
Lei Orgânica de Porto Alegre e na Constituição Esta- a palavra.

dual do Rio Grande do Sul. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Ao coordenar o Orçamento Geral da União - Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,

OGU pelo Governo do Estado junto ao Governo Fe- Sras e Srs. Deputados, nesta tarde gostaria de trazer
deral e Congresso Nacional, fiquei totalmente con- três questões para esta Casa.
vencido de que a melhor forma de acabar com a cor- A primeira delas é que hoje estou deixando a Li-
rupção (além de punir os culpados - CPI da Corrup- derança do PSL nesta Casa, cuja representação é de
ção) é abrir esta "caixa-preta", "peça de ficção misteri- cinco Deputados. O Deputado Valdeci Paiva, mereci-
osa" que é o Orçamento do País. damente, pela competência, probidade e dignidade,

Em 1999 e principalmente em 2000 já iniciamos assume a Liderança do partido nesta Casa.
o processo de divulgação e conscientização junto ao Em segundo lugar, quero deixar o meu lamento,
COP Estadual - Conselho do Orçamento Participati- o meu protesto contra a Golden Cross em Belo Hori-
vo do Rio Grande do Sul. A SN PEC nO 73, de 1999, é zonte. Quando um segurado vai fazer um exame qual-
de autoria do Senador Pedro Simon, com emendas quer, após ter entregue o exame ao médico, se for ne-
dos Senadores. Foi elaborada por solicitação do Se- cessário um segundo, essa pessoa precisará de um
nador, com a contribuição do Prefeito Tarso Genro. O atestado, de um pedido especial do médico. Caso
Orçamento Participativo Nacional faz parte da plata- contrário, ela precisa pagar para que aquele exame
forma da campanha Lula para Presidente 1998. seja feito. No retorno, os laboratórios estão inclusive

É inadmissível continuarmos a sofrer os cortes e cobrando uma caução. Portanto, lamentamos profun-
"contingenciamentos" em investimentos sociais do Go- damente a atitude da Golden Cross, que tanto tem co-
vemo Federal ao OGU para os Estados e Municípios. operado e contribuído para que tenhamos uma assis-
Só para dar um exemplo, o Governo Federal, no ano tência médica melhor em nosso País.
de 2000, cujo Orçamento foi de aproximadamente 1tri- Terceiro, Sr. Presidente, Sf"S e Srs. Deputados, a
Ihão e 20 bilhões, 77% desses recursos ficaram com- política deve ser um instrumento viabilizador do
prometidos com as dívidas internas e Externas e ape- bem-estar social, seja através da aprovação de leis
nas 23% (230 bilhões) foram destinados ao custeio da ou de apoio a projetos sociais que tenham como obje-
máquina pública (Executivo, Legislativo, Judiciário e tivo a erradicação da pobreza e o desenvolvimento do
Exército, etc.), não sobrando os recursos minimamen- País. Contudo, lamento que a desvirtualização da po-
te necessários para investimentos na saúde, educa- lítica, a chamada politicagem, venha prejudicar obras
ção, agricultura, habitação, saneamento, estradas, cul- e projetos essenciais em nossa Nação.
tura, turismo, etc. Outro exemplo: o Rio Grande do Sul Em Minas Gerais temos tido, ao longo de três
arrecada para os cofres da União mais de 6 bilhões por décadas, sérios problemas financeiros com o Projeto
ano e o retorno desses recursos se reduz a apenas a Jaíba, o maior projeto de irrigação da América Latina.
metade (3 bilhões). Para onde vai o restante? E a cor- Embora já tenham sido gastos 400 milhões de dóla-
rupção, a bandidagem com os recursos públicos e com res nesse projeto, 40% dos colonos dessa região ain-
a riqueza natural brasileira continua solta. da vivem abaixo da linha da pobreza.

Portanto, venho a público, tentando cumprir Foi bastante acertada a atuação do Governo mi-
uma tarefa do meu mandato de Deputado Federal, neiro de criar, a pedido de sua equipe econômica, um
pedir apoio ao povo gaúcho e brasileiro para que o fórum internacional pelo desenvolvimento dacultura irri-
Orçamento Participativo Nacional venha acontecer o gada na região, numa tentativa de evitar uma ingerência
mais brevemente possível, tornando transparente e política prejudicial a esse tão importante programa.
justa a política orçamentária nacional. O Projeto Jaíba necessita de apoio enquanto é

Afinal, apesar de sermos a oitava potência eco- tempo, a fim de que não se perca não apenas o dinhe-
nômica mundial, a nossa população é uma das mais iro investido, mas principalmente o programa em si,
pobres e discriminadas econômica, social e cultural- que foi criado para ser um exemplo e um marco para a
mente de todo o mundo. cultura irrigada na região e no País.



Aviso n° 612-SGS-TCU

Brasília-DF, 14 de março de 2001

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal Adão Preto
Câmara dos Deputados, Gab. n° 271 - Anexo 111
Nesta

Senhor Deputado Federal,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen

to, cópia da Decisão número 118/2001, adotada pelo Tri
bunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Ple
nário de 14-3-2001 ,bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam (TC n° 06.065/99-6).

Atensiosamente, - Humberto Guimarães
Souto, Presidente.
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Segundo relatório da Federação dos Trabalha- O grau de corrupção encontrado é alarmante e
dores em Agricultura de Minas Gerais - FEfAEM~j o em álgun§.dlsos os métodos utilizados são escanda-
programa tem grandes dificuldades em relação à ca- losos. Várias empresas receberam dinheiro, mas,
pacidade de organização e profissionalização dos co- pasmem, não entregaram os produtos contratados
lonos, à assistência técnica, que é insuficiente, ao alto pelo Governo Federal.
preço das tarifas de água e energia. Além disso, há dí- Desses fatos, constatou-se, mais uma vez, que
vidas contraídas por pequenos agricultores que havi- enquanto a grande maioria da população brasileira é
am perdido a safra. submetida a sacrifícios desmedidos, uma pequena e

O problema desse projeto remonta à sua ori- privilegiada parcela de pessoas físicas e jurídicas,
gem, quando ingerências políticas mudaram inclusive quase sempre sustentadas na complacência de ad-
os critérios para o assentamento dos colonos, preju- ministradores públicos, assolam nosso deficitário
dicando sua execução. Erário, impondo severos prejuízos ao conjunto da po-

Quero manifestar total apoio ao Governo de Mi- pulação e promovendo o enriquecimento desmedido
nas e ao grupo de empresas envolvidas na recupera- e injusto de uns poucos "cidadãos", entre aspas.
ção desse programa. Defendo que, desta vez, as so- As condutas imorais e ilegais das pessoas en-
luções sejam eminentemente técnicas, que a má polí- volvidas nesse rombo milionário se erigem também
tica não interfira novamente. Também expresso meu como ofensivas à moralidade administrativa e exigem
apoio à iniciativa do Governo mineiro de incluir o pro- do Ministério Público Federal a punição dos acusa-
jeto nos 170 milhões de dólares que irá contratar junto dos, com o integral ressarcimento ao Erário dos re-
ao Banco Mundial. cursos utilizados indevidamente, bem como uma in-

Era o que tinha a dizer. denização pelos prejuízos causados à sociedade.
Muito obrigado. Urge ainda, Sra " e Srs. Deputados, a punição
O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço exemplar dos culpados por ofensa aos princípios

a palavra pela ordem. constitucionais da legalidade e da moralidade.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex" É o que esperamos do Ministério Público Fede-

a palavra. ral, que já tem a documentação necessária para a ins-
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem. tauração de um inquérito.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Quero ainda, Sr. Presidente, protocolar um re-
Srs. Deputados, em 1999, este Deputado que neste ins- querimento de informações ao Sr. Ministro da Fazen-
tante ocupa a tribuna desta Casa, juntamente com os da sobre operações com recurso do crédito rural. Por
Deputados Valdir Ganzer, do PT do Pará, e Adão Pretto, fim, peço que meu pronunciamento seja divulgado
do PT do Rio Grande do Sul, solicitou ao Tribunal de nos órgãos de comunicação desta Casa.
Contas da União uma auditoria para apurar denúncias RELATÓRJOS A QUE SE REFERE O
de irregularidades no Programa de Apoio e Desenvolvi- ORADOR
mento da Fruticuttura Irrigada no Nordeste e em vários
convênios firmados pelo Ministério da Agricultura.

Tais encaminhamentos foram tomados diante
da consistência das denúncias anônimas que chega
ram aos nossos gabinetes.

A auditoria do Tribunal de Contas da União com
provou a veracidade das denúncias e apontou frau
des que provocaram um rombo de 13 milhões de rea
is nos cofres públicos, por malversação do dinheiro
público. Os relatórios do TCU apontam inúmeras irre
gularidades, com ênfase para a falta de acompanha
mento e de fiscalização por parte do Ministério da
Agricultura, que se limitou a repassar os recursos,
através da Decisão n° 118, de 2001 - TeU, dos quais
deixo cópia nos Anais da Casa.
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DECIS.\O \ '11 Fr'2.01J l-Te C- Pknario
Março de 2001

I. Proc~s:io n'> TC -O{)6.065i j 0 99-G
::. Clc1:iS~ d~ .\:isunro: (VII) Rcpre:içI1lJ~:1o d~ :mrori:l dos Deputados Federais João Batista dos S.lnto
I h):10 GranJJo I. V,llllir 0al17.:.:r .; . \J.1o Prcuo. \ ~rsando sobre irr~gularidades envolvendo a aplicaç:'io dl

:~curS0S dl) PI'o~r:lll1:1 de Apoio c Desenvolvimento da Fruticultura Irrigad:t no Nordeste (P.-\DFJ~

~ l:0 Plano Dircror de Rcform:l da Política ~:lcinnal de Defesa Agropecuária (PDR-PNDA).
3. r::r~:-.;sS.1l~()): OcplWlL10S FL'l1~rnis Joiio 8aris[,1 dI):; Sanros. Vdúir Gill1Zer..: .\dão Pretto
-!-. En[!dad~.:): SccrctJ:'l.l dc .-\p010 Rur~J c Cooperativismo - S.--\.RC/\L-\ ç Secretaria de Dçfesa
.-\~ropc:cuária - SDA,:'\.1. \
5. Rdawr' .\Imis[ro ValImr Cunpdo
6. Rc:presemarue do :Vlir:i~téri0 PC.blico: não ;UUOlt

7. CI:iJade ncnica: 7· l SECC:X
8. DECISÃO: O Tribunal Pkl:O. diante das l:lZÕeS expostas pelo Relator, DECIDE:

:J I - conhecer da Rçpres~maçã.o formui::ld.1 pdos Srs. Dçputados Federais João Batista dos S:mtos.
\,':tld:r Ganzer e .-\d;lo Prcttü. nos (ermos do inciso III do un. 69 da Resolução TeU n° 136/2000. tcnd{)
::n1 \ i~,a que preenche l'S requisitos de admissibilid:lde consubstanciados no art. 213 do Regim~mo

r~Hçrno do TCC:
';.': . tixJr iJrJzo do;; 60 (sessenta') dias. con: fulcro no § I" do an, 8" d.1 Lei n° 8.443/92, para que :l

Secret:::ia de .-\noio Rural e Cúoperatívismo - SARC/;VIA. c.dote as medidas necessárias à instauração e
remessa :J. este Tribunal \bs Tomadas de Comas Especiais relativas aos Convênios n.Og 13,'98
1..\BR.-\CEl'\t 15 '98 \.-\SCISE). 04;CjS IlBRAF). 06/97 (IBRAF). 1i/97 (lBRAF), 32/97 (IBRAF). 08í98
IPROFRlJTAS). i8i98 ~VALEFRGT.-\S). 09/97 (SAGRE!PI). L0/97 (SAGRI/SE), 15í97
lSINDIfRGTAi. 12:97 (VALEXPORT) e 12/98 (VALEXPORTI;

3.3 - determinar ú SecreTaria de Defesa Agropecuúrin - SDA/MA, a adoção de medidas
administrativas. C:1S0 ainda não lenham sido efetivadas. para instauração de Tomada de Contas Especial
com a til1:llidade de ressarcIr o erário das despesas relativas aos seguintes itens abordados no Relatório de
:\uditor:a da Ciset n" 27.671/98:

RS -1-.000.00 (quatro mil reais). recebidos, indevidam;;nte, pelo servidor Roberto Aparecido Algarte:
RS :21.900.00 (vinte e um mil e novecentos reais). referentes a pagamento indevido efetuado li
en:presa VOGA - ConSUltoria e bformátIca:
RS 13.8-+0.00 (treze mil. oitocentos e quarenta reais), relativo u. pagamento de curso dissoclJ.ào dos
objetIvos do éontraro;
RS 110.000.00 (cento e dez mii reais), referentes ao quarto adiantamento ao Contrato nO 466/96,
t1rmaào entre o Instituto Imeramericano de Cuoperação pl a Agricultura - nCA e a Universidade
Latino Americana e do Caribe ~ GLAC:
8A - responder, desde logo. aos autores da Representução, Senhores Deputàdos Federais João

Batista <.los Santos. Valdir Ganzer e Adno Pretto. informando-lhes sobre as providências adotadas por esta
Corte de Contas (o. seguir relacionadasj. sem prejuízo de ser-lhes enviada cópia do inteiro teor desta
DeCIsão bem como do Relatório e Voto que a fi.mdamentam:

derenninou a insrauração de diversos processos de Tomadas de Comas Especiais na Secretaria de
Apoio Rural e Cooperativismo - SARC, do Ministério tia Agricultura, com o objetivo de reaver o
montante de R:5 6.807.926.83 (seis milhões, oitocentos e .'lete miL novecentos e vmte e seis reais e
üirema c [reS centavos), em função de irregularidades comprovadas na execução do Programa de
De;,;envolvimc:nto da Fn:ticuitura. Irrigada no Nordeste do Brasil - PADFJN;

c:>tÚ apurando uutras irreguladclaue::; apuntadas no Rclatór:o ele :\uJitoria do órgão de controle
int,çrno nO 27.671/9:). a respeito do Plano Diretor de Rc!orma da Política Nacional de Defesa
Agropecu~íria - PDR-PNDA_ no processo d~ prestaç50 dI: ::ont::l.'> ;,muui da Secretaria de Deresn.
:\grorçcu~\ria I rC-006.1)'+ l!l 999-0);

realizou ;,luJ;ll)ria C:lTI contrato:, dl.: cunsuítoria. que abrangeu o PDR~PNDA, e que os responsáveis
estão s~ndo ouvidos para Jprcsc:ntarcm razões ele justificativa acerca das irregularidades apontadas
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pda I2quip~. CL)m \"lstas a possívd apiicad\1 de multa ~ qu~ {) r'csultado dessa auditoria ;,.:r.
cOlllunicadn dns cmi:1l?ntes sign~ujrios desl~l Reprcscntaç.ln:

8.5 - ~ncaminhar cópia d~stes autos ao Mil1i.st~rio Público F~c.kral. no DF. aos cuidados do Procurador
da R~pública. Sr. Luiz Francisco FL:rnandes dI:: SOUZí.l. para subsidiar aquele douto órgão no exame àJ
Denuncia Jli rccL:bic.l::J. originariamenre:

~"6 - u~t~rl11inar a iu:-ltJ.da do present~ processo ~l.s contas da SOA. relativas ao exercício de 1998 (Te
lll)ú...;l.l] i 1999-0). para que seja promovida a alldi~ncia <.10 S~cre[;irio ~ do Coordenador Executivo do PCT
: '">h.'t)(). co:) [ermos Jo inciso II do ~lrt. -l-3 dnlei n\l 8.4-1-3,92. lL:náo et:1 vista a autorização do pagamê':::()
L~~ despesas Gntcriorcs iJor .::onta. do Progr:1l11a de Cooperação T~cmc:l 196í96:

i:Í.7 - junwr cópi.1 ckst.1 Decisão às contas da emiio SDR (atl:ai SARe). relativas aos exercícios de j 9q 7
~ 1998. Lomo ç!em~n[o subsidiário ao exame dos mencionados processos: E

:::.8 - jL:ntar ::lO presente processo a documentaçio identificada como Volumes IV, V e VI, nos t~rmos

do ~ :0 Jo art. 55 da Resolução TeU nO 13612000.

09. :\ta n" 08/2001 - Plenário

10. Duta Ja Sessão: l-i, 03.'2001 - Ordinária
i I. Espec:ric.1t;ão do quorum:

: 1.1. >, linistros rrc:)~r:.tcs: Humbeno Guimarães Souto tPresideme). .Ylarcos Vinicios Rodrigues
\·ibca. íram Saraiva. B~mo José Bugurin. Vaimir Campelo (Relator), Adylson Motta, Walton Akncar
Rod;igué:s. G\.Ii\hern~.\/i)J.,ll'.1cirn e o :N7ini/o-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

/' ~/ - .., /
. L/!.-.·/ ," , //} /l / ~ 0

' - v' 1.- /, ~' •• - '-1.- '/
/' / I .?- {. ---.t/. ::>

,-HtT~mERTO GLJI).,rAR.AES SOUTO .yAL1\ IRCA~O
Presidente Ministro-Relator

,~
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Grupo I - Classe VII - Plenário

Te- 006.065i 1999-6 c/6 vols. anexos

Março de 2001

~ntureza: Representação (Res. rC1; na 136/2000 - art. 69, inciso
UI)

Interessados: Deputados Federais João Batista dos Santos, Valdir
Ganzer e Adão Pretto

Órgãos: Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo SARe/MA e
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA./MA

Ementa: Representação sobre irregularidades na execução de
Programas de Governo, pertinentes ao Ministério da Agricultura e
do AbastecimentolNIA. Diligências nas Secretarias de
Desenvolvimento Rural e Executiva ào !VIA e na então Ciset/MA.
Inspeções junto à SARC e à SDA. Conhecimento da Representação
(art. 213 do RIlTCU) para, no mérito, julgá-la procedente. Fixação
do prazo de 60 dias (§ 1° do art. 8° da Lei nO 8.443/92), para que a
SARC adote as providências necessárias à instauração e remessa a
esta Corte das TCEs relativas aos Convênios indicados.
Detenninações à Secretaria de Defesa Agropecuária. Cientificação.
desde logo, aos signatários da Representação a respeito das
providências do TeU, enviando-lhes também cópia da Decisão do
Tribunal e do Relatório e Voto que a fundamentam. Envio de cópia
dos autos à Procuradoria da República no DF. Juntada do presente
processo às contas da SDA, exercício de 1998, para audiência do
Secretário e do Coordenador Executivo do PCT 196/96. Juntada de
cópia da deliberação do Tribunal às contas da então SDR (atual
SARe) relativas aos exercícios de 1997 e 1998. Juntada aos autos
da documentação identificada como vaIs. IV, V e VI.

Trata-se de Representação de autoria dos Deputados Federais João Batista dos Santos,
Valdir Ganzer e Adão Pretto, com o objetivo de trazer ao conhecimento desta Corte de Contas
ocorrencias consideradas irregulares envolvendo a aplicação de recursos do Programa de Apoio e
Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no Nordeste (PADFIN) e do Plano Diretor de Reforma
da Política Nacional de Defesa Agropecuári~l (PDR"P~DA), Programas de Governo inseridos no
~mbito do MinistérIo da Agncultura e do Abastecimento Vale registrar que documentação do mesmo
teor foi encaminhada também ao Ministério Público Federal no D. F., confurme informação à fi. 01.
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TC-006.065íl t)l)l)-i'í

02 Os ilustres Parlamentares. par intermédio do Expediente de tls. 03 a 101 (acompanhada de
vasta documentaçào), informaram. de maneira jetalhada e contundente. que inumeras irregularidades
\'~m 5~ndo pratlcadas na condução dos mencionados Programas. acarrew.ndo graves prejuízos ao erano,
.:orr. ap~reme desvio das finaíiàades para as quais eles foram idealizados.

C3 ~uma instrução preliminar do processo. a Unidade TéCnica competente, depois de verificar
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da Representação e, considerando que a matéria
J.brangia a atuação de dois órgàos do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (Secretaria do
Desenvolvimento Rural e Secreraria de Defesa Agropecuária), cujas contas são submetidas ao julgamento
do ICe ~ropõs. prelim:narmeme, a realização de diligências junto ao l\,[A (SARC e SE) e à Secretaria de
Controle Interno. para esclarecimento dos seguintes pontos:

"f - à S"u.:retaria de Desellvolvimemo Rural (atllal SARC):

a) qUaIS as providênclCls adotadas 110 âmbito dessa Secretaria em cllmprímenco às determinações do
.\/illiSlrO da AgrIcultura e do A.basTecimento. à época. FranCISco Sdrgio Turra. quando do julgamento do
Processo .-J.dmmwralIvo Disciplinar fi? 21000.000055. 99-11. fJ!formar as providênCIas adotadas
mdicL1lldo especl]icamente a que iTem do Relatóno do A1mlsrro se referem os esclarecimentos;

fj - à Secretarza EXeClIllva:

O) qUaiS as medIdas adotadas por essa Sé!creTaria em conjunfo com a Secretaria de Desenvolvimento
'Jura!, com mIllIto de "redIreclonar °Programa de Apoio ao DesenvolvImento da FrutIcultura irrigada

Nordeste - PADFI.N, inclUSive no qlle se refere a escolha dos participes para o desenvolvimento da
J"7altdade pública, dentro do comexto qlle o projeto se propõe a alcançar ", conforme determinado pelo
emão Alinislro da Agricull1lra e do AbasteCImento, no Relatól'lo de Julgamento do Processo
Administrativo Disciplinar nO 21000.000055;99-11;

IJ! - Secretaria de Controle Interno:

a) quais as providênCIaS adotadas 170 âmbito da Secretaria de Defesa Agropecuária relativamente às
constataçõr:s comidas no RelatÓrIO de AudItona na 27671198, /lO que se refere ao Plano Diretor de
Rejorma da 'politica Nacional de Defesa Agropecuária PND-PNDA. comunicadas àquela unidade por
melO do OFICIO CISET;COAUDIN° 663:98:

b) qual o momante de recursos despendidos pela SDA;i'vfA relativamente ao referido Plano Direlor
lias exercícios de 1997 e 1998;

C) qUaIS as medidas adotadas por essa Secretana, em decorrência das determmações do entào
~Hjnistro da Agricultura, Francisco Sérgzo Turra, no Julgamento do Processo Administrativo Disciplinar
nO 21000.000055/99-11 (portarza j\4inisterialno 612, de 29.12.98) ".

04. Em resposta às diligências acima, foram juntados aos autos os esclarecimentos de fls. 280 a
360 e a documentação que constituiu o Vol. I, os quais mereceram cuidadoso exame da Unidade Técnica
ia Tribunal, conforme instrução de fls. 361 a 370, do AfCE Claiton Custódio da Silva, cujas conclusões
roram acolhidas pela Si' Diretora da 2" DT.

05. Dessa análise é importante transcrever a seguir as informações consubstanciadas no
subitem 5.2. a saber:

'i ., Quanto às determinações relativas aos convêJlios celebrados pela SDR, analisados pela
ComIs.sdo de SindicânclG, apresentamo!>' a seglllr 11m quadro comendo a identificaçãO, o valor e os
jatos apurados ~m cada convenio, conforme relatado àsfls. 238'250 do volume! do TC-005360/1999-3,

dm seglllda, transcrevemos as determinações do lHnllstl'O e a resposta do órgão.
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Valor Fatos Apurados
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.15/97 i SINDIFRUTA I

11/97 ! IBRAF

Al98 • lBRAF

I 06/97 ; IBRAF

08/98 PROFRUTAS I
: I

! i
I

I
I
I
I

I
I
!
I

R.S1.090.COO,OO I Resclsào unilateral. por inexecução do objeto, com a I

: conseqüente notificação da entidade para proceder à!
! restituição do objeto no prazo de 5 dias. I

RS 1.150.000,00: O convênio não teve acompanhamento in loco de sua i
- Ii ex.ecuçao. I

: Análise realizada por equipe técnica composta de 03 (três) I
; engenheiros agrônomos do quadro do Ministério da Agricultura I
: opinou peto desconhecimento da produto, por tratar-se de t
!compilação defasada, sem apreciação analítica dos dados, em I
. sua maioria. Portanto, além de não atender aos preceitos legais I
! de autoria e profissionalização. não se presta à finalidade do I
: pactuado. I

RS 1.500.000,00 I Convênio não acompanhado oficialmente. Notas fiscais não I
~ discriminatórias dos serviços. Ausência de parecer conclusivo I
Ino tocante a realização do evento e atingímento do objeto. I

R5 210.000,00 j Objeto ao Convênio realizado na cidade de Anaheím _I,
11 Califórnia - Estados Unidos da América, no período de 17 a 21
de outubro de 1997 - PMA - Salão Norte Americano de Frutas I

I
e Hortaliças, sem o efetivo acompanhamento de sua execução. I

Contratação, por parte do 18RAF. da empresa Marketing coop.l
i Ltda., com base em carta de exclusividade expedida pela I
Idiretona da Produce Marketing Assoclation, sob a modalidade
Ide dispensa de licitação. i
i Existe parecer opinativo de sua execução, malgrado a ausênCIa'
I de elementos a comprová-Ia. !

RS 450.000,00,' O técnico deslgnaao para acompanhamento in loco, não obteve I
, êxito em seus propósitos, apesar de reiteradas solicitações à!
Iconvenente. I
IAnálise realizada por equipe técnica composta de 03 1

engenheiros agrônomos do quadro do mlntsténo, conelurram I
I ter a convenente deixado de apresentar os produtos previstos IInas metas do Plano de Trabalho, com o que apontou o
I Colegiado pela rejeição das cantas, com a conseqüente I
I
proposição de restitUIção dos recursos.

Movimentação bancária das recursos do convênio realizada i

inesta Capital Feáeral, em agência da Banco da BraSIl I
i localizada no edifíCIO sede do Ministério da Agricultura, não I
lobstante a convenente esteja localizada na cidade de
!Mossoró/RN. . )1
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1S/98 , VALE:=RUTAS

;)9197 SAGREJPI

R$ 200.000.:10 ! Inexecuçáo do COleto. pelo falo de a Convenente deixar de apresentar os:
. prcoutos orev's(os ras melas :::onstanles do Flano oe Trabalho. quais selam. '
. a apresentação do vldeo C:J e revista cromoclonal, 5 coa (cir.co '7'11)

'unlClades. agravaao alnaa pela parllcioação ae oalestrantes do ser'l:çc:
público federal

RS 150.CCO.DO I Suoeriaturamento oe preços cobrados pela Markellng. Coop. Ltda., empresa i
i subcontratada pela Secretana de Agrict.;Jtura do Piauí, para realizar o FRJT· .
INVEST1PI

i
I Contratação da empresa Marl(etlr.g Coop. Uda., por inexigibilidade de'
I licitação, em descompasso cem a necessidade de proceder-se à liCItação r.a I

! modalidade tomada de creços, aliaco à coorança de taxas dos partIcIpantes;
! :la Slmoéslo, contrariando a Infermação C,set/COFIC/DIACO na 78197, as I

I 14/11/97. '

: lEI98 , ASCISE
!

RS 108.000,00 ICobrança pela partiCipação de palestrantes internacionais sem a efetiva I

!presença deles.

i Cobrança de R$ 4.5:.10,00 Dela aluguel do auditório, de propriedade ao
i Governo do Estado de Sergipe, nào obstante taxa alguma tivesse sIao', ,icoorada pela locação.

I
,EnTlqueclmento sem causa, ante a participação da empresa Marketrng. COa0 .
LIda., com a conIVência da Assoclaçáo dcs Citncultores ao Estado de SergIpe I

!-ASCI5E.

! 10/97 'SAGRI

I I
I I
I I

I
I 12/97 IVALEXPORTI

!
I I

; 13/98 iABRACEN

,12/98 i VALEXPORT
I,

I I
, 32197 liBRA;:
I

!

R$ 118.460,00 Ilrregulandades que vão aesde o pagamento ae servidores de seu quadro de!

"

pessoal. como pelo superfaturamento de despesas, mediante a participação I
da emoresa Marketlng Coop Uda., consoante demonstrado na análise das I

! :::antas aa entidade. I
IOcorrência de enriquecimento sem causa. ;

, R$ 600.300,00 ! Falta de qualidade técnica dos produtos, ae acordo com análise realizada IIpor equipe composta de 03 engenheiros agrõnomos do quadro do ministério. i

IAusência de prestação de comas.

, R5 100.000,00 IAusência de Prestação de Contas.

R$ IFalta de acompannamento da execução nSlca dO convemo. Metas I

1,ô64.220,OO,' supostamente reallzaaas na cidade de Stekene - Bélgica. Ausência de i

prestação de contas. ;

R$ 23C.OOO.OO II AusêncIa de c::mtrapartida. ::alta de qualldaae técnica dos produtos.:
consoante análise realizada por equipe composta de 03 engenheiros I

agrãnomos do quadro do ministerio,

Determinações:

"1. à SDR, mediante notificação à convenente, a adoção das providências destinadas a esgotar, no
âmbito da esfera administrativa, o que de direao, consoante estabelecido pelo parágrafo la, do art.
38, da IN/STNn° 1, de 15.01.977, e bem aSSim, pela INlTCUn° 13, de 04.12.96.

2. Findo o prazo sem a comprovação das exigências estabelecidas, proceda-se à INSTAURAÇ.J.O
DE TOAfADA DE CONTAS ESPECIAL nos Termos do § úmco da cláusula Décima-Segunda,
cumulado com o registro de inadimplência no SIAFI. "

Resposta:

"Quamo as prOVIdênCIaS apontadas no }lflgamtmto slIpramencl,onado, tendentes a esgotar /10

âmbIto da e~jera admimslraliva o que de direIto, foram expedidas noú/icações, observando caso a
caso, as IrregularIdades apontadas, estando os processos em fase de conclusão, mediante a análise
das ra::ues das CUllvenemes e re"'peclivos objetos dos convênios, aliado à analise financeira, cujos
expedientes faço jul1tada nesta oportunidade.
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Cumpre ressalJar que as promfellcras aludidas. tradu:ldas pela I]otificação das COl1veneJ2tes, e
pOSTerIOr cl1láfJse das re;j:ueClTl'aS ra=õe;j~ foram unpu/sionadas, 1.:01110 forma de prestigiar o exerclcio
do COJZ1radllÓrIO e da ampla defesa.

Vesse dlapasào. processados os Ncursos. proceder-sr!-á ao que de l.!ll'ello. como forma de esgotar
as provIdências penmemes. cvnforme precom:adas pelo art. 3J. da IN SrN 11" O}· 97..,

06. Relativamente à diligencia promovida junto a então Ciseti?vCA, o informante destacou,
dentre outras observações. o seguinte:

111. •• ).

-.1 Em re~pos!a a esses lfens, o Secrefáno de Controle In/ema do lv/mistério da Agrlculwra,
encaminha documentos ornmdos da Secrewl'la de Defesa Agropecuária fjl.280), que constituíram o
Volume I dI) presente processo. ConsTa desse volume (jls. 08 25), o OficIO GablSDA 79199, datado de
22.02. 99, onde são apresentadas justlficauvas a re.speito dos fatos apontados pelo relatório de
auduoria da Ciset.

- '1 Consra amda do volume 1, COpIa da Portarfa ,'vIA :-15.. 99, que desIg11011uma con21ssào com
a .fina/idade de avaliar os produlOs do contrato 5'DA:IICA - PCT-J96:96. O relatório finai desse
trabalho encontra-se àsfls. 67 lOl do referido volume.

-.3 Avalzando ~sses docllmemos. a CIsel, por melO da Nota Téci/1ca 03/99 (fls. 35-1/360 do
\lolume prmcipal), cOl1Slderoli que os Trabalhos reali:ados pela comissão aCIma cllada ''foram
satisfatórIOs ". .Apesar dISSO, regist1'Du que permanecem pendentes as sal/ações abaixo, constatadas
em seu Relatório de Auditona n° 27.67],98:

a) documentação comprobatória do recolhimemo de RS -1.000,00 indevidamente percebidos pelo
servidor Roberto Aparecldo A!gane,'

b) documentação comprobatória do pagamento efetuado ao consultor Asdrúbal Silva de OliveIra,
no valor de R$ 59.708,70;

c) devolução aos cofres públicos dos pagamentos indev;dos efetuados à empresa VOGA 
Consultoria e Informática. nos vaiares de RS 21.900,00 e de RS 30.000,00;

d) documentàção comprobatóna que Identifique o instrumento contratllal a que se refere a despesa
de RS 13.8-10,00;

e) devolução aos cofres públicos do pagamento indevido efetuado à FUBRAs. no valor de RS
99.000,00;

j) devolução aos cofres públicos do pagamento indevido de R$ 10.000,00, referente ao Contrato nO
091/96;

g) devolução aos cofres públicos do valor de R$ 110.000,00, referente ao quarto aditamento ao
Contrato nO -166/96firmado com a [JLAC.

7. -I O montante de recursos despendidos pela SDA/i'vIA relativamente ao referido Plano
DIretor no exercício de 1997for de RS -1.050.000.00 (trés parcelas - duas 110 valor de R$ 1.500.000,00
t! lima 110 valor de R51.050.000,00) e o valor correspondeme a 1998 foi de R$ 1.261.700,00. A
resposta a esse Item conSlOli do Oficio 77-1/99 da SDA à Ciset (jI. 1 do volume 1).

7.5 O terceiro Ifem da dIligênCia à Ciset refere-se ao já trarado PADFIN, /10 Oficio /17,
datado de 28/10199 (fls. 280 do voiume prinCIpal), o SecretáriO ÍJ?forma que a SDR encaminhou à
Ciset cópia do processo disclphnar. e que:

"Em Vista da cópra do processo, I!sta C/set elaborou a Nota Técmca DEPRO/COFIC/CIsetIMA e
JfEPF n l1 07, de 20.10,99, CÓPlG anexa, comendo síntese relata'a aos trabalhos realizados pela
ComIssão de Processo Administrauvo Dlscw/inar e recomendaçc7o de aplicação de Pedido de:
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'. .

Fiscali:ação Descemrali:ada - PFD, /lO caso de convênios que venham a ter prosseglllmento. " (.-1.
referida nota se encontra àsjls. ~81 29-1 do mil/me princIpal.)

Ante o exposto. consIderamos aLendufa a â;ligência à C/set".

07. Por intenr.édio áo Despacho de tl 371, o Senhor Secretário de Controle Externo. dentre
outras considerações. expàs o seguinte:

"Consoante proposta da Sra. Diretora da 1<1 Divlsào Tdcnica, às .fls. 2i-l/l5, esta Secrelarfa
reali:oll diligência Junto à Secretarra de D~sel1volvimelllo Rural. Secretaria-Executiva do lvlM e
Secretaria de Comrofe lmemo do AL-lA com l'iSTaS a oÓlenção de esclarecimentos adicionais para o
saneamento do processo.

A. análise das peças encaminhadas foi 12Jtmiada pelo Sr. dnalIS1a às }7s.361/70, tendo concluido,
com a anuênclG da Sra. DIretora, que a documenlação encammhada. apesar de esclarecer a situação
amai. não dlrimlll comp/etameme a questão. .-1 r DT jillali:a com a proposta de realização de
lllspeção.

ConsIderando o tempo decorrIdo do encammf1amemo a este Tl'lólInal da representação em estudo,'

Considerando que ate a presente daLa os aUlas nãoforam completamente saneados;

Considerando, finalmeme, o traTamenro prioritário dado aos expedientes encaminhados pelos
membros do Congresso NaCIOnal,

lvlanifesto-mefavoravelmente à proposta de mspeção. 11

OS. Determinei que fosse realizada a inspeção proposta e, ainda, a visita à Procuradoria da
República no Distrito Federal, com a finalidade de obter informações complementares a respeito da
Representação sob exame, uma vez que fora tambem encaminhada àquele douto órgão matéria idêntica.

09. Cumpridas as determinações supracitadas, novas peças foram juntadas ao presente
proces3o, as quais ensejaram detida análise do informante que, dentre outras considerações, ressaltou os
seguintes pontos:

..r. ..j.

210.000,00 i
230.000,00,

600.000,00 i

450.000,00 I
200.000,00 :
150.000,00 I

108.000,00 I

100.000,001

. 118.460,00'
1.090.000,00 I
1.664.220,00 I

1.500.000,00 I

Valor I

R$
R$
R$

R$

RS

~ R$

~ R$

I R$

I R$

I R$
I R$

I R$

I R$

11/97 118RAF

I 13/98 A8RACEN

i 09/97 I SAGRElPI

115/97 I SINDIFRUTA
: 12/97 iVALEXPORT

!08/98 I PROFRUTAS

106/97 IIBRAF

, 12/98 : VALEXPORT

!10/97 I SAGRlISE

i 18/98 IVALEFRUTAS

115/98 ASCISE
I04/98 IBRAF

II - Resultados

II1 - Inspeção na SARe - Verificação da instauraçl10 das Tomadas de Contas Especiais

3. Anexamos ao presente processo, consIítumdo o volume 2, análise do cumpnmento do
objeto dos convênios listados a seguir, e da prestação de contas do convênio, elaborada por
ComIssões do 1\.;finistério da Agricultura.

I Convênio Convenente
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-I. Algumas análIses de pj'es!a~'ao d.: l:OflfaS eslaram, 110 momento da inspeçiío, sendo

f<11'ISrCIS, para que se aâeqlJasstJ/11 au resuiwLÍo da recém concluída análIse do cumprrmelllo do oó/ero
do COIl1'1111/0.

j. Os convênios 08 98 - Pro/i"zl1L7S <! 1S 98 - í ('i/e/rlllos. .mcolllram-se em fase Imczai de
'-IDawra de TCE. O quadro segllIlIle {raça 11m resumo do resulwdo das análises efetuadas pelas
COfmssOes. por cOl1vêmo,'

. Convênio I Convenente
113/98 ! A8RACEN
: 15i9B ; ASCISE
: 04/98 ! 18RAF
: 06197 : IBRAF
: 11/97 ! IBRAF
32/97 ! 18RAF

: 08/98 I PROFRUTAS
118/98 J VALEFRUTAS
. 09/97 ' SAGRElPI
, 10/97 ' SAGRI/SE
.15/97 : SINDIFRUTA
: 12/97 ' VALEXPORT
j 12/98 , VALEXPORT

:Análise do Objeta Análise documentai
Não cumpriu (fi 14) I Prcscnç:l de falhas documentais (fi 16).

; Não cumpriu (fi 221 ; Parecer pela Instauração de iCE (ti. 49)

i Não cumpriu (fi 36\ 1 Parecer peia Instauração de TCE (fi. 60)

: Não cumpriu (fi 65) , Parecer pela Instauração de TCE (fi. 67).

: Não cumcrlu (fi 76\ I Parecer pela instacração de TCE (fi. 7a).
, Não cumpriU (fi 57) \ Parecer pela Instauração de TCE (fi. , 17).

INão cumprru (fls. 119 a 138). I Parecer pela instauração de TCE (fi. 209).

: Não cumpriu (fls. 119 a 138i I Parecer cela Instauração de TCE (fi. 198).

INão cumpriu (fi. ZZC). . Parecer pela Instauração de TCE (fI.222).

I Não cumpnu (fi. 228). ! Parecer peia instauração de TCE (fi. 231)

: Não cumprru (fi. 235). I Parecer oeia instauração de TCE (fi. 237).

INão cumpriU (fi 2-l5). I Parecer pela Instauração de TCE (fi 247).

!Descumonmento d: cláusulas iParecer para Instauração de rce sobre o valor de

Ipactuada~ no convenlo Parecer para RS 901.466 83 (fi. 250)
Instauraçao de TCE. (ft 267) ! •

6. Consideramos a SARe um tanto lema em adotar medidas para efetivar a ínstauração de
ICE, nesses convênios. No/amos que a insfaIlraçáo já eslava determinada desde o julgamemD do
processo admrmstratlvo dIsciplmar feIto pelo lHimslro da Agncultura em 29/12/1998. Julgamos
relevame, contudo, para o embasamento das ICE, a conscituição das comissões de análise,
reforçando que o entendimento do nâo cllmpmnemo do objeto dos convênios não foi tomado por uma
comissão diSCIplinar, mas sim por uma comissão administrativa instituída para cumprir talfinalidade.

7. Assim, resta ao Tribunal determinar a imediata instauração de ICE nos convênios
relaCIOnados no ltem 5, com afh1GIIdade de ressarcir o Erário.

Il2 1nspeçlio na SDA Verificaçeio das pendências relativas ao
OFÍCIOICisetlCOAUDIN" 663198.

IL 2.1 - documentação comprohatória do recolhimento de RS 4. 000,00 indevidamente percebidos
pelo servidor Roberto Aparecido A/garte - item 15. 7 do Relatório 27. 671198;

8. O recolhimento ainda nãofoi feito e asjustificativas do fICA não solucionaram a quesrão.
Este Tnbunal, ao decidir sobre caso semelhante, determmou instauração de Tomada de Contas
ESpeClalS (DC-02-13-16198-P). Contudo, considerando o montante, acreditamos ser melhor que o
Tribunal derermine ao Mmistério a adoção das medidas admmistrativas cabíveÍs a fim de recuperar o
valor, e que, caso não obtenha êXIto, sIga o procedImento de Tomada de Contas Especial
Simplificada, de acordo com o art. 6° da IN J3,96, anexando o demonstrativo às próximas contas.

/L2.2 - documentação comprobatória cio pagamento efetuado ao consultor Asdrúbal Si/va de
Oliveirll, no valor de RS 59. 708,70 - item 15.13;

'J, A SDA forneceu extensa documentaçeio IlI1l que aparecem diversos depÓSItos na conta
bancc/na do SI'. Asdrúbal Si/va de Oliveira, comprovando () pagamento do valor acima Como era esle
o Item que reSTava a esc1arecer acredITamos que os doclImemos forneCIdos (jIs. J7a 150 do volume 3)
encerram a questào.

f12.J - devoluçt1o aos cofres púhlico.5 tios pagamentos indevidos efetuados à empresa VOG.A. 
Consu.ltoria e Informática, nos valores de R$ 21. 9()O,OO e de RS 30.000,00 - itens 16.3.7 e 16.3.10j
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JO. O valor dI] RS :; 1. 900,00 tl!fere-se a mC!Joraçào ilo COnlrato de Prestação de Sel1'/ços
ProfissionaIs nO 28997. De acordo -·como o relatario dez i.:I:Nt. a empresa 'TOGA soliciIOU a
Coordenação Gerai do PCr. por intermédio de corre.~polld~/Ic[(.l S N e sem data. aumemo de RS
:'1.900,00 (vll7te e 11m mil te! novecentos reaIs), cerca de 25% do m/oI' do COll1rato original, vIsando
fOrnar a pane da rede prer/sra no objeto do comrafO mais completa. ,.

11. Não eXIstiu. CO/lllldo. e.\pecrficaçao de qUalS produtos serzam acrescrdos à proposra
ongmal. AssIm, foi majorado o conrraro sem e!!JpecJjical'-se qUQ/s st!rviços seriam acrescentados. NlÍo
havendo jusTIficativa para o acréscImo, deve-s<3 insIaurar Tomada de Comas EspecIal para reaver os
valores mdevidamel1le pagos.

12. O valor de RS30.000,OO refere-se a pagamemo de dt1spesa atineme a oulro contrato,
vInculado a outra Cooperação rJcmca. que flarIa ficado pendeme de pagamento. Embora prestado o
serviço. não era cabível o seu pagamento com recursos do pcr 196. CaracterIzou-se o pagamemo de
despesa realizada sem msll'Umento contratual anterior ou com mstrumento inadequado, o que é
vedado pela Lei -I.3~O, arz. 60 e seglllntes e pelo próprio PCr. l!m seu ar!. 9° do Título v~ que assim se
expressa: "os recursos financeiros previstos destinam-se a cobrir exclusivamente as despesas
espeCificadas no respecllvo PCT" (fls. 161/162 do volume 3). Assim, ti nosso parecer que o
Coordenador Executivo do Projero e o Secretário de Defesa rJ.gropecl/âna sejam Ol/vidos e. se for o
caso, mulrados naforma doAr!. 58 da LeI8.-i-l3,92.

f12.4 - documentaçlÍo comprobatória que identifilJue o instrumento contratual a que se refere a
despesa de RS 13.840,00 - item 16.5.6;

J3. O lICA e a SDA não forneceram o instrumemo col1tratual a que se refere a despesa de RS
13.8-10.00, relativa ao treinamento de dois Consultores em Gerência de Redes. Foifornecida apenas a
Nota Fiscal que, de acordo com a auditoria da CIset, "suporwlt dispêndios com treinamento de
consultores em gerêncza de redes, ClISroS dIssoczados dos propósitos do contrato li.

1-1. Assim, o valor relatIVO aos custos com o tremamemo devem ser devolVIdos aos Cofres
Públicos. devendo, se necessário ser lllstaurada a competente Tomada de Contas Especial.

112.5 - devolução aos cofres públicos do pagamento indevitlo efetuado à FURRAs, no valor de
RS 99.000,OO-"jtem 16.5.12;

15. Concordamos com a posição da SDA., às fls. 185 do volume 3, de que a justificativa do
lICA resolve a questão, pois a entrada do protocolo na Junta Comercial na data de 18/05198 tornou o
Consórcio válido, conforme comprovação apresentada à fi. 196 do volume 3.

IL2.6 - devolução aos cofres públicos do pagamento indevido de RS 10.000,00, referente ao
Contrato n° 091196 - item 16.6.5;

16. Trata-se de caso semelhante ao item 11.2.3 (parágrafo 12. desta instruçâo), sendo os
R$10. 000, 00 referentes a outro Projeto de Cooperação TJcnica. Assim, J nosso parecer que o
Coordenador Executivo do Projeto e o Secretário de Defesa Agropecuária sejam ouvidos e, se for o
caso, multados na forma do Art. 58 da Lei 8. -1-13/92.

112.7- devolução aos cofres públicos do valor de RSII0.000,oo, referente ao quarto aditamento
tlO Contrato n° 466/96 firmado entre o lICA e a ULAC - item 16.7.16:

J7. De acordo com a CiseI, a de!>pesa de R$llO. 000,00 se refere a I tens "adicionais" que já
constavam do PLANO ESTRATÉGICO INICIAL. Este f 01 dado por concluído em dezembro de 1997.
Como entc70 pode ler s/do firmado termo ad/f/vo para cl/mpnmemo de parte desse plano em 20 dt1
fevereiro de 1998? Na suajUslIjlcatlVa, o llC-l se ftmllol/ a comprovar que os itensforamfomecidos.
sem enlrar no mérilO de que eles deverwmjá eSIar promos,..
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18. Assim, deve ser dt.!lerminado a .')'DA para que adore medulas com viSTas a recuperar de.
fICA. o valor de RS ! LO. 000. 00 aos Coji-es Púhl/{:os e, caso 1SS0 nào ocorra. seja mstaurada Co

competemi! Tomada de Comas E\pecwl,

III -Informações adicioJlais

19. Foi rea!I=ada. mrre novembro de 1999 e fel'erell'O de :lODO, lima Auditoria em ComralOs
de Consultoria (e instrumeJllOS congêneres). vIgentes no periodo de Dl Dl 199í a 3010911999. visando
a atender a DecIsào nO 508 99 TCU-Plenano. de 0-108 99, motlvada por solicitaçào do Congresso
Nacional.

20. Nesse trabalho, analisou-se o PCT 196. 96 (sobre o qual versam as pendências analisadas
nos item fI 2), onde foram deTeCTadas ciJversas irregulandades além daquelas aqui mencionadas. Os
geslOres responsáveIs I!srão SIJ/7do O/lvutos para apresemarem ra:ões de Justifical1va.
(TC - 016.0-19-'1999-3).

21. É relevante que a audiência a respeito das irregulandades mencIOnadas no RelatórIO de
Auduorza da Cisel relatlvo ao pcr 196/96 (ohjeto do Item 11.2 desta instrução) seja realizada no
processo de Prestaçào de Contas da SDA relatIvo ao exercicio de 1998 (Te 006.9-1111999-0), que
sejam OUVIdos o Secretario e o Coordenador EXeCll11vo. conforme mciso 11 do Art. -13 da Lei 8.-/-13 92.
pela autorr::ação do pagame1ll0 de despesas anterIOres por coma de recursos do Projeto de
Cooperação TéCnica 196:96, coriforme os ilens 16.3. la e 16.6.5 do Relatório de Auditoria da Ciser 11,)

27.671;98 ".

10. Ao conc1uir sua instrução, o Analista apresentou diversas proposições com vistas ao desate
da matéria. seguindo a mesma linha de raciocínio adotada para todo o exame elaborado e, de
conformidade com as informações que foram trazidas ao processo por intermédio das providências
saneadoras levadas a efeito,

11. A Sr Díretora em substituição da 13 DT manifestou-se de acordo com as propostas do
informante.

12. O Se Secretáno de Controle Externo acolheu as conclusões consubstanciadas no parecer
do Analista, aduzindo a seguinte informação:

"r. ..).
Contudo, após a conclusão do analista com a concordância da Direcora-Substltuta (fls. 3661368).

com intuito de esclarecer queSTões levantadas durante a inspeção junto à SDA, foram traZIdos a eSta
Secretaria, por representames do fnSlltUlo lnteramericano de Cooperação para a Agricultura (IICAj,
os documentos identificados como volumes I~~ Ve VI.

Analisados os novos documentos, pelo analista que realizou a inspeção e instruiu os autos,
verificou-se que. relativamente aos !tens levantados no processo, não foram apresentados novos
elementos nem esclareCImentos capazes de alterar as propostas apresentadas na conclusão de fls....

Ante o exposto, submetemos 05 amos à consideração superior concordando com as medidas
apresentadas (.. .) e sugerimos seja autorr::ada a JI/ntada da documentação identificada como volumes
l~~ Ve n, nos termos do § 2° do art. jj da Resolução 136/2000. li

É o Relatório,

VOTO

13. Examina-se. nesta oportunidade, Representação de autoria àos ilustres Deputados Federais
João Batista dos Santos (cujo nome parlamentar é João Grandão), Valdir Ganzer e Adão Pretto, versanáo.
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sabre irregularidades envolvendo a aplicação ~e recursos da Program:l de Apoio e Desenvolvimento da
Fruticultura Irrigada no Nordeste (P.-\DFl:'i) e do Plano Dirétor de Reforma da Política Nacional
de Defesa Agropecuária (PDR-P~DA). Programas de Governo mseridos no àmbito do Ministéno da
A.gricultura e do Abastecimento.

l-L Consta áos autos que os signatarios supracitados formularam Representação do mesmo
teor perante a Procuradoria da República no Distrito Federal (aos cuidados do· Procurador da República
Luiz Francisco Fernandes de Souza), para as medidas que aquele douro órgão entender cabíveis adotar.

15. Conforme foi registrado no Rel~tôrio que compõe o presente Voto, as informações trazidas
ao processo dão conta que o ~{inistério da A.gricultura e do Abastecimento tomou conhecimento das
ocorrências referentes a implantação do Programa de Apoio e Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada
no Nordeste - PADFIN, tendo o então ~[inistro de Estado da referida pasta, Sr. Francisco Sérgio Turra,
formulado determinações às Unidades envolvidas no assunto. por ocasião do julgamento do Processo
Administrativo Disciplinar na ~1000 000055i99-ll, instituído pela Ponaria Ministerial na 612, de
29.12.98.

16. A Comissão que canduziu o Processo Administrativo supracitado examinou treze
Convênios para os quais foram liberados recursos da ordem de R$ 6 590.680,00. Inúmeras irregularidades
foram constatadas, com ênfase para a falta de acompanhamento e de fiscalização por pane do Ministério,
que se limirou a repassar os recursos aos convenentes, apesar da obrigação expressa no sentido de
'Jrientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos conveniados.

17. Relativamente ao Plano Diretor de Reforma da Política. Nacional de Defesa
Agropecuária (PDR-PNDA, verifica-se que a então Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Agricultura e da Abastecimento realizou auditoria com o objetivo de acompanhar junto à Secretaria de
Defesa AgropecuarialSDNMA as ações destinadas a apoiar a elaboração e implementação da Nova
Política de Defesa Agropecuária e seu sistema de segurança, proteção e defesa. A CISET, conforme
Relatório de Auditoria n° 27.671/98, fls. 188/204, constatou várias irregularidades no Projeto de
Cooperação Técnica • PCT nO 196/96, firmado pela Secretaria de Defesa Agropecuária e o Instituto
Interamericano de Cooperação para a AgriculturaJIICA, tais como: pagamentos efetuados antes da
formalização de contrato; pagamentos integrais sobre produtos não totalmente desenvolvidos; recorrentes
subcontratações de entidades; ir..terferência da SDA, por solicitação do nCA, no curso de processo
licitatório; destaque de recursos para custear despesas referentes a ações desvinculadas do peT, dentre
outras.

18. O órgão de controle interno formulou uma série de determinações às unidades envolvidas
na matéria com vistas à regularização das ocorrências levantadas. Entretanto, consta dos presentes autos
apenas um encaminhamento à S~cretaría de Defesa Agropecuária e à Secretaria Executiva do Ministério,
em setembro de 1998, por parte do Sr. Ministro de Estado (fi. 207), para que adotassem as medidas
propostas pelo controle interno em face das sugestões contidas no Relatório de fls. 1881206.

19. Já no Te n° 006.941199-0 (contas de 1998 da Secretaria de Defesa Agropecuária), de
acordo com a instrução de fls. 266 a 273, hã. farta cocumentação e análise detaihada sobre as situações
suscitadas no presente processo, onde o controle interno entendeu ser da mais absoluta pertinência a
sugestão àe se constituir uma ComIssão de Avaliação Técnica. para apreciar os produtos decorrentes do
Projeto de Cooperação Técnica nO 196/96, no que tange à qualidade. aplicabilidade e custos envolvidos,
estimando ainda quanto tempo mais seria necessário para a efetiva conclusão do ProjetO.

20. As diligências promovidas junto às áuas Secretarias do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento (SARC e SDA), responsáveis peia condução dos Programas de Governo tratados neste
processo e, ainda, junto ao Secretário Executivo do MA e à então CisetíN(A possibilitaram a juntada àeJ
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vasta documentação, contendo informações importantes à apreciação da matéria. demonstrando, ainda, as
situações que permanecem pendentes de regularização.

21. É lamentável constatar tais fatos e verificar que Programas de Governo, geralmente
idealizados sob as mais felizes inspirações de pessoas sensíveis aos problemas enfrentados pela maioria
àa população brasileira, possam estar sendo prejudicados no atingimento dos seus objetivos primordiais,
em tàce da má aplicação dada aos recursos públicos a eles destinados, ensejando desta Corte de Contas as
providências propostas pela Unidade Técnica competente.

Assim, ante todo o exposto, Voto no semido de que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto a este Colendo Plenário.

Teu, Sala das Sessões, em14 de março de 2.001.

V~/~~~m1:VfPELO
Ministro-Relator

SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMOB - PI.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a honra de vir a
esta tribuna para registrar a visita, em meu gabinete,
hoje, dos ilustres homens públicos e líderes do norte
do meu Piauí, os Srs. Raimundo Nonato Bona Carbo
reto, Prefeito Municipal de Campo Maior, devidamen
te acompanhado por seu assessor especial, Paulo
Negreiros, bem como dos Srs. Juscelino Augusto Ro
cha, Vice-Prefeito da progressista São João do Arrai
al, acompanhado de seu assessor especial, Eliésio
Campelo Lima, que dentre outros assuntos institucio
nais vieram em busca de novos horizontes capazes
de reverter as faces trágicas da pobreza, do desem
prego e das desigualdades sociais que assombram
nosso discriminado Estado do Piauí, em especial as
suas comunidades.

Com propostas e projetos absolutamente viáveis
e emergenciais, além de bem alicerçados nos ensina
mentos do Poder Executivo de se acabar com a exclu
são social, nossos Prefeitos Municipais, com o aval da
Câmara de Vereadores e de seus líderes comunitários
buscam, quase que desesperadamente, um modelo

adequado de obtenção de recursos para a melhoria do
IDH do Estado do Piauí. Neste caso especificamente,
Campo Maior sai à frente, graças às iniciativas de seu
representante maior, o Prefeito Carboreto.

Nunca é demais lembrar que o desemprego as
sombra todo o nosso País. Assim, se o desemprego é
um dos maiores viés de desamparo de que se tem no
tícia na história recente do Brasil, deverá ficar ainda
pior na proporção em que se aprofunda ainda mais o
processo de globalização. E, em cidades não industri
alizadas e de comércio frágil, mesmo sendo pólos
progressistas como Campo Maior, o desemprego reti
ra tanto quanto possível os meios de subsistência das
pessoas, reduzindo drasticamente o seu consumo e
em conseqüência sua energia disponível, levando os
desempregados ao submundo social e à marginalida
de. Não precisa ser nenhum doutor na matéria para
se chegar à conclusão do estreito paralelismo, da es
treita identidade de motivo, entre a evolução do de
semprego e o aumento da criminalidade e outros fato
res degradantes do comportamento pessoal, ou seja,
dos cidadãos em geral.

Por esses e outros motivos, Sr. Presidente, Sra. e
Srs. Deputados, é que os engajados, sérios e respon
sáveis homens públicos de nosso Estado, mormente
os recém-eleitos e reeleitos Prefeitos Municipais de
nosso discriminado Piauí, vêm até este Parlamento
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Nacional em busca das soluções emergenciais, já que rendeu 200 mil dólares, totalmente aplicados
que as definitivas se acham, hoje, improváveis, que para salvar vidas de crianças brasileiras.
visem a diminuir o sofrimento de nossa gente. Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, no Japão o

Creio ter chegado a hora de eliminarmos de número de crianças, entre zero e um ano de idade,
nosso vocabulário, e de nossas ações, essa cultura que morrem a cada mil nascidas é de quatro. Na Ale-
predatória que passou a atuar em todos os meios so- manha esse número sobe para cinco crianças a cada
ciais. Há, nos dias de hoje, menos solidariedade, mil nascidas vivas, seis no Canadá, sete nos EUA,
equidade e fraternidade. Cresce a violência. O excluí- nove em Cuba, treze no Chile, 22 na Argentina e 35
do, ou mesmo os detentores de empregos alternati- no Brasil.
vos, ambulantes, o peão, o pequeno lavrador (espécie Ou seja, no Brasil, o índice é quase nove vezes
em franca extinção graças às políticas de erros em superior ao do Japão, cinco vezes maior que o dos
não fixar o homem ao campo) carecem de apoio, e EUA, quase quatro vezes maior que o de Cuba e 60%
apoio sério, eficaz, redentor. maior que o índice argentino.

Ao encerrar, Sr. Presidente, colegas Parlamen- Com todo o trabalho da Pastoral da Criança,
tares, faço um veemente apelo às nossas autoridades com todo o santo desvelo de dezoito anos de trabalho
para que olhem, ouçam e dêem assistência aos nos- da Ora. Zilda Arns, o Brasil segue na frente em mais
sos irmãos e cidadãos marginalizados, prejudicados esse triste recorde.
pela falta de recursos, quer no âmbito educacional, E não é porque seja caro não, mas sim porque
quer no desenvolvimentista, quer no estrutural, quer falta vontade política de se atingir patamares civiliza-
no social. Apelo para que insira o Estado do Piauí no dos em nosso País, no que tange à segurança ali-
contexto das prioridades das ações institucionais mentar, à distribuição de riquezas, a níveis de escola-
deste início de milênio e que dê aos Municípios e co- ridade, de saúde, a níveis de emprego com carteira
munidades acima delineadas tratamento tão igual assinada, dentre outros.
quanto o destinado às regiões mais favorecidas de No século XX morreram de fome 20 milhõés de
nosso imenso e generoso País. nordestinos em nosso País e outros milhões só se

Sr. Presidente, solicito a V. Exa a divulgação do salvaram da catástrofe social porque migraram para
meu pronunciamento nos órgãos de comunicação outras regiões.
desta Casa. Faltou vontade política, sensibilidade social, fal-

O SR. ANA MARIA CORSO - Sr. Presidente tou amor cristão. Por isso a tragédia que ceifou a vida
peço a palavra pela ordem. ' de 20 milhões de nossos irmãos brasileiros. Crueldade

. das crueldades! Por isso as inúmeras tragédias que
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa até hoje atingem nossas crianças e adolescentes.

a palavra. Falo da fome, sim, do trabalho infantil, da prosti-
O SR. ANA MARIA CORSO (PT - RS. Pela or- tuição infantil, das drogas, do turismo sexual, da

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- AIDS refiro-me ao descaso do Poder Público com o
te, Sras e Srs. Parlamentares, a revista Veja, em sua futur~ da nossa Nação.
edição de 28 ~~ ~a~ço do c,?rrente ano, ~ublicou inte- A fome é uma das piores formas de violência, di-
r~ssante maten~ Intlt~lada 1 real por mes.o preço da zia Gandhi. A essa forma de violência, que agride a sã
vida de uma ~~Iança , sobre a qual desejo tecer al- consciência humana, podemos acrescentar todas as
guns comentanos. demais formas de violência que têm vitimado a infân-

Com efeito, a referida matéria, que anexo ao cia e a juventude de nosso País, com a complacência
meu pronunciamento para que conste dos Anais des- dos Poderes constituídos, com a anuência dos suces-
ta Casa, mostra como a Pastoral da Criança, da sivos governos, com o silêncio desta Casa.
CNBB, coordenada pela pediatra catarinense Zilda Sr. Presidente, à receita simples e barata da
Arns, salva 5 mil crianças por ano da morte por des- Ora. Zilda Arns, eu e o nobre Deputado Walter Pinhei-
nutrição. ro acrescentamos uma outra receita simples e barata:

Sr. Presidente, com uma receita simples e bara- apresentamos projeto de resolução que institui, no
ta - um real por criança ao mês -, a Pastoral da Crian- âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão dos
ça mostra ao Brasil e ao mundo que é possível dedi- Direitos da Criança e do Adolescente.
car-se a uma nobre causa. Fato, aliás, que mereceu o O Conanda, que aprovou nosso projeto por una-
prêmio Direitos Humanos Internacional, prêmio esse nimidade, em breve manifestará seu apoio aos no-
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POR MÊS

O PREÇO DA VIDA
DE UMA CRIANÇA

Com pouco dinheiro, a cruzada da doutora Zilda
Arns salva a vida de milhares de bebês pobres no
Brasil. Silvio Ferraz

Nascida sob fogo cruzado tanto da esquerda
quanto da própria Igreja; a Pastoral da Criança fir
mou-se como obra suprapartidária e ecumênica. "A
esquerda criticava por não lutarmos por saneamento.
A Igreja, porque pesávamos crianças em vez de
evangelizar", lembra a médica pediatra catarinense
Zilda Arns Neumann, corpo e alma da pastoral. Sua
obra já cruzou as fronteiras brasileiras. Está sendo
1desenvolvida em outros dez países, dos quais três
africanos e sete latino-americanos. Neste ano, 22 de
legações internacionais chegam ao Brasil para obser
var o trabalho e adaptá-lo a seus países. Em Angola,
no porto de Lobito, de onde vieram os escravos para o
Brasil, a própria doutora Zilda treinou duas dezenas
de voluntários. No ano passado, ao voltar, encontrou
400 deles espalhados por todo o território angolano.
Irmão de Dom Paulo Evaristo Arns arcebispo emérito
de São Paulo, a doutora Zilda concorreu com uma
lenda viva, o líder sul-africano Nelson Mandela, e ga
nhou o prêmio Direitos Humanos Internacional. Fo
ram 200,000 dólares injetados na obra, que ela doou
integralmente. "Isso não é mais que um dever", conta.
Viúva, cinco filhos criados, a doutora Zilda só se per
mite descansar quando tem os sete netos a sua volta,
deitados em sua cama ou passeando pela praia, con-

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A ORADORA
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bres Parlamentares membros da Comissão de Cons- manifestar seu apoio e sua satisfação pela iniciativa
tituição e Justiça. tendo em vista:

O Conselho Nacional da Pastoral do Menor, da a) que a Constituição Federal, em seu art. 227,
CNBB, composto por coordenadores estaduais e diri- estabelece o princípio da Prioridade Absoluta para a
gentes de Áreas de Ação e de Serviços, reunidos em criança e o adolescente e que, desta forma, estaria
São Paulo nos dias 20 a 22 de março do corrente ano, autorizando a criação de Comissão Específica para
manifestou seu apoio e sua satisfação pela iniciativa, tal temática;
termos que coloco em apenso no pronunciamento b) que a Lei Federal n° 8069/1990, o Estatuto da
que faço. Criança e do Adolescente, grande conquista da soci-

Os Bispos da CNBB estarão apreciando nosso edade brasileira, ainda não tem sido devidamente im-
projeto ainda esta semana. Sr. Presidente, essa idéia plantado no País;
simples está a requerer desta Casa sensibilidade po- c) bem como, que crianças e adolescentes são
Iítica, vontade política de instrumentalizar a Câmara a parcela da população mais indefesa e a que mais
dos Deputados para intervir com eficácia no quadro sofre as conseqüências dos desequilíbrios sociais:
de barbárie social que se aprofunda em nosso País. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da cri-

Estou esperançosa de que, a depender da sensi- ação desta Comissão, bem como, nos colocamos
bilidade política do nobre Deputado Inaldo Leitão, Pre- como aliados na luta pela defesa da cidadania dos pe-
sidente eleito da CCJ, nosso projeto será analisado e quenos.
aprovado com toda a urgência que a situação requer. Atenciosamente,

Estou confiante em que o Presidente Aécio Ne
ves não faltará com o devido apoio às nossas crian
ças e adolescentes quando nosso projeto vier a ple
nário, porquanto a aprovação desse projeto de reso
lução em muito engrandecerá esta Casa e dignificará
nossos trabalhos.

Trabalharemos um dia a mais na semana, se ne
cessário for, para que a Comissão dos Direitos da Cri
ança e do Adolescente funcione.

Ofício n° 3/2001
Assunto: Apoio a Projeto de Resolução

São Paulo, 22 de março de 2001

Exma
S~

Deputada Ana Corso
Câmara dos Deputados
Anexo 111- Gabinete 276
Brasília - DF
70160-900

Senhora Deputada,
O Conselho Nacional da CNBB-Pastoral do Me

nor, composto por coordenadores estaduais dessa
Pastoral, e dirigentes de nossas Áreas de Ação e Ser
viços, munido em São Paulo, nos dias 20 a 22 de mar
ço de 2001, tendo tomado conhecimento do Projeto
de Resolução de sua autoria em conjunto com o De
putado Sr. WaIter Pinheiro. O Conselho cria, no âmbi
to da Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos
da Criança e do Adolescente , por meio do presente,
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tando e ouvindo histórias. "É a hora em que ouço a nava tudo de sua própria casa, em Curitiba. Só assim
vida." Neste ano sua obra foi oficialmente indicada consegue o milagre de gastar apenas 1 real por mês
pelo Governo brasileiro para concorrer ao Prêmio No- para cada uma dos 1,6 milhão de crianças assistidas,
bel da Paz. "Se a obra que elas fazem fosse feita pelo Governo,

Irmã Elizabeth Alves desembarcou em Piraí sa- não sairia por menos de 140 milhões de reais", estima
bendo que enfrentaria um desafio africano: ali morri- o ministro José Serra, da Saúde. A pastoral faz o servi-
am 47 crianças em cada grupo de 1000. O município ço por 17 milhões de reais por ano. Só dois em cada
era um dos trinta com maior incidência de mortalida- dez reais vêm de doações. O Governo banca o resto.
de infantil no país. A religiosa reuniu algumas morado- Os meios para combater a mortalidade são rudi-
ras da periferia mais pobre da cidade e convocou-as a mentares. Mas são eficazes exatamente porque as
participar de um com~ate, Era_1993. Ensi,nou téc~icas causas da mortalidade são simples. Todo mês os be-
de pre-natal e de ~11!~ent.~çao de recem-nascl?os. bês são pesados numa balança igual à dos pescado-
Passa?o um a~?, o mdlce)a despe~cava, Em dOIS.,: a res. "Projetamos uma balança que até pendurada
mort~lIdade fOI a.tona. E la ~e ~an!em. Desde entao, num galho de árvore é confiável", conta a médica. No
nas. areas atendidas pel~ Irma Ellzabeth e pO! sua dia do "ver-o-peso", o trabalho das voluntárias mostra
~q~lpe da Pastor~1 da ~nanç.a ~~ Vale do Paral?a, o múltiplas atividades. Umas pesam os bebês, outras
md~ce de mortalidade infantil e Igual. ao das are~s verificam a situação de nutrição da criança por meio
mais elegant,es de M~n~atta~, de Berlim ou d~ Pans: de uma fita-medida passada no antebraço, outras es-
zero. ~sse n~mero m~glco nao leva em conta as mor- palham conselhos e vacinas. Tudo é motivo para
tes aCIdentais de bebes nem aquelas provocadas por agregar ma-es e repa r o e' t b"
d f 't ~'t' b d' . .. t O ssa s nSlnamen os aSlcose elos congem os !na ar avels clrurglcamen e. d I t t rt I"d d
zero se refere àquele tipo de morte tão freqüente no a u a con ra a mo a I a e.
interior pobre do Brasil, a provocada pela fome, pelas Em Piraí, nesse dia, a "Brincalhona", um ônibus
infecções comuns e pela desidratação. de segunda mão doado pelos empresários da cidade

Há dezoito anos a doutora Zilda tem dedicado a e recondicionado pela prefeitura, traz uma equipe de
vida em acabar com a morte precoce de bebês po- p~icólog?s voluntári?s que apresent~m um show de
bres no Brasil. Graças a ela, o trabalho da irmã Eliza- circo ~ ?Ivertem a cnançada. Aprovelt~m para ob~e~-
beth Alves irradiou-se nas cidades vizinhas como Vol- var clinicamente seu comportamento. Cnanças tlml-
ta Redonda e Barra do Piraí, em que o índice de mor- das ou agressi~~s pod~m estar apan~an~o ~m c,?sa",
talidade é zero. Também é zero em 2000 em outros conta a voluntana Nom!nanda Estevao Cltell, mae de
municípios brasileiros onde antes a miséria e os maus tr~s fi~hos, casada com um. metalúrgico apos~ntado.

hábitos de higiene ceifavam a vida de centenas e mi- Ha tres anos, ela e o mando adotaram Daniel, um
Ihares de crianças. Embrenhados nos rincões ou nas bebê que foi abandonado subnutrido em Eucaliptol,
periferias pobres das capitais, 145,000 voluntários da bairro pobre de Volta Redonda. A jovem mãe Glacy
cruzada da doutora Zilda Arns, 90% dos quais favela- Aparecida de Souza Farias, 19 anos, é uma de suas
dos, conseguiram que o índice trágico, em suas áreas lideradas. Com amplo sorriso exibe a filha Ana CaroIi-
de atuação, ficasse abaixo de doze crianças a cada na, com seis meses e dez quilos bem distribuídos.
1000 nascidas vivas. Na Alemanha, o índice é de cin- Nas reuniões dos Vigilantes do Peso, nas quais a
co por 1000. Nos Estados Unidos, sete, e em Cuba, meta é emagrecer, cada grama perdido é saudado
nove. Enquanto isso, o índice oficial brasileiro alcança com palmas. Na pastoral, cada grama conquistado
35. Por ano, o trabalho da pastoral impede que 5000 faz vibrar a torcida da mãe. A nutrição é garantida pela
crianças morram. A façanha sem precedentes levou o "multimistura", alimento já chamado de "milagroso" no
Governo brasileiro a patrocinar com entusiasmo a interior, desenvolvido pela médica Clara Takaki há
candidatura da pastoral ao Prêmio Nobel da Paz. Seu vinte anos, em Santarém. Sua observação sobre o
mais poderoso cabo eleitoral, presume-se, é o papa, teor nutritivo de certas raízes, frutos e vegetais le-
que recebeu a doutora Zilda numa audiência privada vou-a a combiná-los, em crianças, sob a forma de fari-
no mês passado. nha e administrá-Ia em crianças subnutridas. Deu

Trabalha-se com muito pouco, quase nada, na certo. Elas começaram a ganhar peso e seu estado
campanha contra a morte infantil. Não se constroem nutricional estabilizou-se. Simples, Barato. Mas nunca
sedes nem ambulatórios. Algumas poucas pessoas re- havia sido tentado antes. Mesmo antes. Mesmo que
cebem ajuda de custo quando se dedicam totalmente não ganhe o Nobel, a doutora Zilda terá seu lugar as-
à pastoral. Até o ano passado a doutora Zilda coorde- segurado na História recente do Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a pa- prepara "Operação Abafa" para jogar tudo debaixo do
lavra, pela ordem, o nobre Deputado Ivan Valente. tapete com o apoio da grande mídia brasileira.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem. Qual é a desculpa?
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr

as
e Srs. É mentira dizer que a economia vai bem, pois

Deputados, esta semana será decisiva para o Con- ela está tremendo com as crises argentina, america-
gresso Nacional, uma vez que estamos lutando pela na, dos bancos japoneses, ou com qualquertremede-
constituição de CPI que investigue definitivamente to- ira internacional na Bolsa de Valores da Turquia. A
das as denúncias apresentadas e que são de estarre- economia brasileira é extremamente vulnerável a
cer a Nação brasileira pela sua gravidade. qualquer coisa, precisa de capital especulativo a todo

As denúncias que motivarão a criação dessa momento para fechar suas contas, desnacionalizou
CPI são muitas. Ao longo dos últimos seis anos, nun- suas empresas de planejamento e as estatais brasile-
ca se viu tanta sujeira ser varrida para debaixo do ta- iras, vive de juros e de especulação.
pete. Tivemos denúncias do Sivam, da Pasta Por isso, está chegando a hora de os Deputa-
Cor-de-Rosa, do Proer, constituímos a CPI dos Ban- dos, pela sua coerência e compromisso com a Nação
cos, e tantos outros pedidos foram feitos nesse perío- e com suas bases, responderem a essa demanda;
do, em que eram explícitas as irregularidades e os ca- precisam assinar o pedido de instalação da CPI. Va-
sos de corrupção. Nesta Legislatura, as denúncias mos investigar! Quem não deve não teme! O Senado
partem da própria base governista. E acusam, evi- Federal já está com 27 assinaturas de Parlamentares,
dentemente, os partidos de esquerda de estarem fa- mas precisa contar com o apoio da Câmara dos De-
zendo oposição gratuita. putados, que também tem obrigação moral de investi-

Sr. Presidente, as denúncias que enxovalham o gar todo o processo. A CPI é imperiosa para o País.
Poder Legislativo e envolvem diretamente o Poder Cada Deputado será procurado pela bancada
Executivo foram feitas pelo ex-Presidente do Con- do Partido dos Trabalhadores, a fim de garantirmos
gresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães. aparição decente do Poder Legislativo para toda a
Não foi qualquer pessoa. Trata-se de alguém que sus- Nação brasileira.
tentou o Governo Fernando Henrique Cardoso seis
anos nesta Casa; que impediu a instalação de várias O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
CPls; que comandou o processo de obstrução e a a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Pompeo
"Operação Abafa". de Mattos.

Por razões muito claras, a crise do País, a dispu- O SR. POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT- RS.
ta presidencial de 2002 e a luta por espaço no Gover- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
no, o Senador Antonio Carlos Magalhães fez uma infi- Sr

as
e Srs. Deputados, há pouco tivemos reunião com

nidade de denúncias a serem investigadas na Su- o Presidente Aécio Neves, juntamente com represen-
dam, no DNER e em tantas outras entidades. E o inte- tante da Associação Nacional dos Participantes de
ressante é que o Governo Fernando Henrique Cardo- Fundos de Pensão.
so vestiu a carapuça e demitiu diretores da Sudam e Queremos esclarecer aos que nos acompanham
do DNER, mas não quer que o Congresso Nacional pela TV Câmara a importância crucial de fato que está
investigue os fatos. S. Ex<' aceitou as denúncias do ocorrendo, que desgraça e infelicita milhares de traba-
Senador Antonio Carlos Magalhães. Ihadores que dedicaram uma vida inteira à tarefa de

Por outro lado, o Senador Jader Barbalho - prin- bem servir à Nação, a suas empresas e entidades, en-
cipal acusado e também beneficiado no caso do Ban- fim, de produzir para o seu desenvolvimento.
pará, da Sudam e outros - vai à tribuna dizer que o O Governo Federal, por intermédio do Decreto
Senador Antonio Carlos Magalhães também é cor- n° 3.721, de janeiro de 2001, interveio na Previdência
rupto. E reitero que se trata do Senador Jader Barba- Social, especialmente no que diz respeito à previdên-
lho, que havia sido acusado de corrupção e de enri- cia complementar fechada, para mudar regras relati-
quecimento ilícito, de constituir fortunas de 30 mi- vas aos previdenciários, dizendo-lhes o que não de-
Ihões de reais, de 60 milhões de reais, de favoreci- vem fazer com o dinheiro - dinheiro que é deles.
mentos de todos os tipos. Sr. Presidente, fui funcionário do Banco do Bra-

Agora, o ex-Presidente do Poder Legislativo e o sil, contribuí e tenho contribuído com a previdência
atual assinaram pedido para instalação da CPI da Cor- privada há anos, assim como têm feito 3 milhões de
rupção. Ora, o Chefe do Poder Legislativo assina o pe- brasileiros, para receber em 25,30,35 anos uma apo-
dido para instalação da CPI da Corrupção e o Governo sentadoria complementar.
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Esta Casa já debateu, discutiu e decidiu sobre verno não está atrapalhando. Quando o Governo se
isso. A Câmara dos Deputados já votou é encohtrou mete no meio e atrapalha, a Previ tropeça.
um termo comum para regular o funcionamento da O Governo é campeão em fazer trapalhada.
previdência privada com seus previdenciários. O pro- Estão aí as trapalhadas da CPI, sem que se saiba se
jeto está no Senado para ser votado. O que o Governo sai ou não. Há assinatura que entra e assinatura que
fez nesse caminho? Baixou um decreto e prorrogou sai, denúncia que vai e denúncia que vem. Um assina
quase sine die a aposentadoria dos trabalhadores, e não sustenta o que disse, diz o que disse, mas não
tanto da previdência privada quanto da previdência sustenta o que assina. O Governo está à deriva, e nós
social. Com isso, o Governo conseguiu a façanha de não podemos pagar esta conta, este mico. Por isso
estragar a perspectiva de aposentadoria de quem precisamos denunciar. Que o Governo permita aos tra-
contribuiu por anos e ficou à mercê da esperança de balhadores exercitarem o direito à previdência privada,
que venha quem não ficou de vir; conseguiu estragar tendo em vista a contribuição que deram para receber
para as empresas que poderiam ir oferecendo apo- o tanto que depositaram, que, no fundo, lhes pertence.
sentadoria complementar; oxigenaram seus quadros. Participam desse movimento a Associação Na-
Para alguém com 30 anos de serviço, foi dito: "Olha cional dos Participantes de Fundos, a CUT, a CNB, a
companheiro, você pode ir embora, a previdência pri- CGT, a Federação Nacional de Associações do pes-
vada vai complementar a sua aposentadoria e a em- soai da Caixa Econômica Federal, a FITEL, Federa-
presa vai renovar seus quadros". E conseguiu ser ção Nacional de Telefônicos, a FNU, federação Naci-
ruim até para ele próprio, o Governo, porque essa me- onal dos Urbanitários, a Federação Unica dos Petro-
dida apressou muitas aposentadorias, pois muitos, leiros, o Gabinete de Representação dos Funcionári-
ante o decreto, não esperaram para ver e não querem os do Banco do Brasil e o Sindicato Nacional das Enti-
pagar para ver. dades de Previdência Fechada.

Sr. Presidente, esse decreto é esdrúxulo e des- Esta Casa tem o dever e o compromisso de aju-
graça a vida do trabalhador. Daqui a pouco será assim: d~r a derrubar.e~se decreto, porque ele entra e~ con-
o cidadão dará entrada na aposentadoria no INSS, na fllto. com a pO~lçao adot~da por.~la no que respeIta ao
previdência privada, mas só quando morrer e a viúva o projeto de ~el que a Camara Ja aprovou e falta ser
estiver levando para o cemitério eles virão atrás e di- aprovado tao-so~ente pelo Senado Federal para se
rão: "Segura, segura que vem ~í a aposentadoria do transfor~ar e~ leI.
morto". Só que ele já estará morto. É desta maneira MUito obngado.
que o Governo Federal está vendo essa situação. O Sr. Marçal Filho, § 2° do artigo 18 do

Sr. Presidente, não podemos concordar com R?gi'!1ento In~erno, deixa a cadeira da PCesi-
isso e temos de reagir, porque na previdência privada dencla, que.e ocu~ada pel.o Sr. Themlsto.-
está a poupança do povo brasileiro, está a poupança c/es Sampaio, § 2 do artigo 18 do Regl-
interna do País. Esses bilhões de reais dão equilíbrio mento Interno.
e credibilidade à Nação. Eles podem ser investidos O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, peço
neste País. No entanto, o Governo está tratando de a palavra pela ordem.
uma coisa séria por meio de decreto, como se fosse O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
uma brincadeira, desrespeitando, humilhando, achin- Tem V. Exa a palavra.
calhando esta Casa, pisando nela. O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PR. Pela or-

Nós iremos nos encontrar com o Ministro da demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
Previdência e Assistência Social hoje à tarde. Vamos te, Sra. e Srs. Deputados, o jornal Folha de S.Paulo,
ao encontro com o Presidente do Senado, para que em sua edição de 24 de março de 2001, sábado, di-
agilize e leve adiante o projeto de lei que lá tramita, vulgou pesquisa patrocinada pela ONU sobre as doze
que já define as regras muito claramente e dá a César maiores Capitais do País, mostrando os contrastes do
o que é de César e a Deus o que é de Deus, isto é, dá País neste início de século, apontando que o "social
aos contribuintes da previdência privada, fechada, a melhora, mas a desigualdade cresce", revelando-se a
parte que lhes cabe, dá às empresas o direito que têm redução da mortalidade infantil e do analfabetismo e o
e dá ao Governo o dever de respeitar o direito de cada aumento do desemprego.
um. Afinal, esse é o dever do Governo. Se ele pelo Por oportuno, reitera-se matéria assinada pelo
menos não atrapalhasse a previdência privada, a situ- jornalista Luiz Antônio Ryff, na qual consta que os in-
ação seria diferente. A Previ está bem porque o Go- dicadores sociais melhoraram nas doze maiores Ca-



Em Porto Alegre, onde há maior escolaridade, a
média é de 8,63 anos. Na outra ponta, em Fortaleza, a
média é de 6,41 anos.

Conforme Gilson Schwartz, os indicadores da
ONU confirmam o pressentimento bastante generali
zado de que boa parte das políticas econômicas e so
ciais erra o alvo, produz efeitos até opostos aos espe
rados e, portanto, são mecanismos perversos de des
perdício de recursos públicos.

Nada foi mais martelado e difundido nos últimos
anos, por exemplo, que a hipótese de deterioração da
economia paulista e das condições de vida no espaço
paulistano. Talvez seja um desdobramento da tese
igualmente falsa de que o peso da economia paulista
no PIB brasileiro cairia.

Os dados para as grandes cidades mostram, no
entanto, que ocorreu o inverso. No ranking do próprio
IDH, São Paulo passou da quinta para a terceira posi
ção. Trocou de lugar com o Rio.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex" a palavra.
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pitais do País em relação à primeira metade dos anos O economista Maurício Blanco, que participou
80, considerada como a "década perdida". Mas houve da pesquisa pelo IPEA, explica que os itens que com-
aumento do desemprego e da desigualdade de ren- põem o ICV-Renda e o ICV-Trabalho são formados
da. E o acesso ao trabalho piorou. por indicadores de curto prazo.

Porto Alegre perdeu renda e o primeiro lugar Porém, Blanco salienta que, como o estudo ana-
como a cidade mais bem avaliada pelo ICV - índice Iisou os indicadores de dois períodos, deixando um
de Condições de Vida entre 1995 e 1999. Curitiba é a hiato de fora, restringiu a possibilidade de algumas
melhor entre as Capitais. Na segunda posição, São avaliações. "É difícil afirmar que essa piora em renda
Paulo foi quem mais evoluiu entre esse período e e no acesso ao trabalho ocorreu em razão do Real
1981/1985 (28%). No outro extremo, a oitava coloca- porque a gente não trabalhou os números de 1991 a
da, Salvador, ficou praticamente estagnada (0,6%). 1994", afirmou. Os outros índices são menos sensíve-

Desenvolvido pelo IPEA - Instituto de Pesquisa is e demoram mais tempo para mudar. Blanco diz que
Econômica Aplicada, em parceria com o PNUD - Pro- suas alterações, para melhor ou para pior, não podem
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento e ser creditadas só a políticas desenvolvidas pelo go-
a Prefeitura do Rio, o estudo comparou a qualidade vemo do período avaliado.
de vida em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, índices positivos. E o que melhorou em todas as
Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio doze Capitais? Segundo o estudo, usando o ICV, foi a
de Janeiro, Salvador e São Paulo. esperança de vida, a taxa de mortalidade infantil, a

Na verdade, o foco do estudo, que consumiu de- longevidade, a taxa de analfabetismo, 6 número mé-
zoito meses e o tempo de oitenta pesquisadores, foi a dio de anos de estudo, o acesso à educação, o abas-
análise das condições de vida da cidade do Rio. Foi tecimento de água, o acesso adequado a esgotamen-
uma experiência pioneira, segundo José Carlos Libâ- to sanitário, as condições de habitação e o percentual
nio, Assessor para Desenvolvimento Humano Sus- de crianças e adolescentes na escola.
tentável do PNUD - Brasil. Mesmo assim, alguns índices positivos merecem

Foi a primeira vez que a ONU fez uma avaliação atenção maior. Entre 1981/1985 e 1995/1999 o núme-
detalhada das condições de vida nas diversas áreas ro médio de anos de estudo entre a população com
de uma cidade. No Rio, 161 bairros foram analisados mais de 25 anos cresceu cerca de um ano e meio.
independentemente. Recife deve ser a próxima Capi
tal analisada.

Um dos aspectos desse estudo foi a compara
ção do Rio com as onze maiores Capitais brasileiras.
Em ambos os casos os dados são os do IBGE. Foram
usados dois índices no trabalho: o IDH - índice de De
senvolvimento Humano, que avalia quatro itens e é o
modelo padrão da ONU, e o ICV, que é o produto de
27 indicadores, incluindo os avaliados no IDH.

Por isso, nem sempre os resultados são coinci
dentes. Por exemplo, se Porto Alegre está em terceiro
no ICV, ela continua sendo a melhor Capital pelo IDH.

Embora o ICV mostre que o desemprego, o nú
mero de trabalhadores com carteira assinada, o aces
so ao trabalho e a desigualdade de renda pioraram
em todas as Capitais pesquisadas, isso não ocorreu
de forma similar.

É o caso do ICV-Renda, que mede o acesso à
renda. As cidades "ricas" ficaram mais ricas e as "po
bres" ficaram mais pobres. As cinco Capitais com pior
colocação nesse ranking (Recife, Salvador, Fortaleza,
Belém e Manaus) tiveram diminuição de renda. Equatro
das cinco mais bem posicionadas (Curitiba, São Paulo,
Rio e Belo Horizonte) tiveram aumento de renda.
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O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT 7;SP, Pela charel em Direito, como manda a Constituição, e nou-
ordem. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidénte, Sr'· tros os delegados são policiais, cabos, sargentos,
e Srs. Deputados, desejo apenas comunicar que es- sem uma formação adequada para o serviço.
tou protocolando projeto de lei que dispõe sobre a ga- Mas o que mais nos preocupa, Sras e Srs. Depu-
rantia aos trabalhadores demitidos sem justa causa tados, é a forma como os criminosos se organizam.
de manutenção no plano de assistência à saúde por Na última semana, visitando presídios em São Paulo,
período proporcional ao tempo trabalhado. obtivemos informações sobre uma organização crimi-

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente, nosa que se intitula PCC - Primeiro Comando da Ca-
peço a palavra pela ordem. pital, que tem até estatuto, onde prevê uma contribui-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - ção dos bandidos que estão soltos, com dinheiro, ad-
Tem V. EJél a palavra. vogados, na busca de aliados na defesa "dos irmão"

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem. também bandidos que estão na cadeia. Como está
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. previsto no art. 7° do mesmo estatuto, os criminosos
Parlamentares, gostaria de registrar que amanhã, no que estão soltos e que se esquecerem desse com-
Estado do Piauí, realizar-se-á uma grande manifesta- promisso sofrerão pena de morte, sem perdão.
ção contra a impunidade. Trata-se de um movimento Está aqui presente o Presidente da Comissão
que se repete pelo segundo ano e que conta com a de Combate à Violência. Visitamos, juntamente com
participação de entidades como a OAB e a CNBB, do outros Parlamentares, o Estado de São Paulo. Aquilo
setor empresarial, das lideranças de diversos partidos, a que assistimos é conseqüência da violência.
da Central Única dos Trabalhadores, enfim, de todos A articulação desses criminosos ganha terreno
que não toleram a situação de impunidade. devido à desorganização do Estado. Isso permite

Grande é a quantidade de processos relaciona- uma rede que inclui bandidos travestidos de autorida-
dos à corrupção e a práticas criminosas, aí incluídos des nos três Poderes e na área empresarial a serviço
assassinatos de Parlamentares, de políticos - nove do crime. A impunidade nesse caso é organizada. Éo
foram os Prefeitos assassinados em nosso Estado -, chamado crime organizado.
processos esses que não são levados a julgamento O ato que acontecerá é importante, Sr. Presi-
por causa da grande morosidade. Em razão disso, in- dente, porque mostra que a sociedade tem instru-
clusive, há denúncias do envolvimento de pessoas li- mentos e pode vencer as organizações criminosas. A
gadas ao Ministério Público, ao Judiciário, enfim, ao sociedade brasileira pode e precisa evitar estágios a
aparelho do Estado. Declaro integral apoio a essa ma- que chegaram Colômbia e Itália, precisa vencer essa
nifestação contra a impunidade. batalha. A manifestação, que, como já disse, conta

Amanhã, em Teresina, haverá uma concentração com o meu apoio, fortalece a luta daqueles que dese-
em frente ao Tribunal de Justiça. A partir dali, será feita jam uma democracia plena e demonstra que é possí-
uma caminhada pelas ruas da Capital do Piauí até o vel se trabalhar para acabar com a impunidade e aju-
centro da cidade, na Igreja São Benedito, na Praça da dar o Estado a sair dessa lamentável situação.
Liberdade, cujo nome mostra a importância do local O povo do Piauí irá às ruas continuar essa luta
em que estará concentrada essa manifestação. que, com certeza, poderá levar anos, mas outras ge-

Trata-se de movimento pacífico, que tem por ob- rações colherão frutos de atos como esse, que já fo-
jetivo chamar a atenção das autoridades do meu ram e continuam sendo realizados no meu Estado.
Estado e do País. Estarão presentes nesse ato repre- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, registro
sentantes de algumas entidades nacionais que têm também importante audiência, sobre a qual se referiu
interesse por essa luta contra todas as formas de vio- o Parlamentar que me antecedeu, que fizemos há
lência, sendo a impunidade uma de suas causas. pouco com o Presidente da Câmara, Deputado Aécio

A impunidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- Neves. Mais tarde haverá outra reunião onde estarão
tados, é um dos graves problemas do Estado brasilei- presentes o Ministro da p,revidência Social; o Presi-
ro. Muitas vezes o crescimento da criminalidade em dente do Senado, Senador Jader Barbalho; Iideran-
todas as áreas se dá pela certeza da impunidade de ças de entidades nacionais, como a ANAPp, entidade
alguns ou pela lentidão dos julgamentos. E a impuni- representativa dos trabalhadores da Previdência; re-
dade ocorre até por conta de despreparo daqueles presentantes de diretorias da PREVI; da Central Úni-
que preparam os processos. Vejam que no Piauí, até ca dos Trabalhadores; a CGT e Parlamentares de vá-
o ano passado, apenas nove dos 222 Municípios con- rios partidos. Nessa ocasião pediremos a revogação
tavam com delegados portadores do diploma de ba- do Decreto n° 3.721, que praticamente aniquila o Fun-
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do de Previdência Privada, prejudicando e desrespei- de saúde, educação, abastecimento de água, esgota-
tando os trabalhadores. Com certeza, esse decreto mento sanitário, habitação e participação de crianças
merece a revogação ou, pelo menos, a mediação e adolescentes nas escolas. Como contraponto a
desta Casa para que seja anulado pelo Governo. essa melhoria, houve aumento do desemprego, apro-

Pediremos ainda que se dê andamento ao Pro- fundaram-se as desigualdades sociais e concen-
jeto de Lei Complementar n° 9, que foi debatido e ne- trou-se ainda mais a distribuição de renda.
gociado amplamente nesta Casa, com o envolvimen- Na ótica do Governo essa melhoria deve-se em
to das diversas forças políticas. Que seja posto em vo- boa parte ao resultado das políticas econômicas im-
tação! Num acordo inédito, foi permitida a votação, plementadas com o Plano Real: a abertura ao capital
com a conseqüente aprovação, por unanimidade, de estrangeiro e as privatizações. O mais perverso é que
relatório de substitutivo que contempla os interesses essa riqueza vem-se concentrando nas mãos de mui-
de vários partidos, das diversas forças deste País, os to poucos, o que agrava ainda mais as desigualdades
interesses dos vários partidos. Esse projeto encon- sociais, sem reduzir o índice de desemprego.
tra-se hoje no Senado Federal. Um dos pontos que Ao que se reconhece de bom grado pela melho-
queremos alterar é o que institui uma bitributação, ria dos índices de esperança de vida ao nascer se
pois o aposentado paga o tributo na ocasião da apli- contrapõe o retorno de doenças como o dengue, par-
cação da poupança que faz com a Previdência e é tri- ticularmente o hemorrágico, a febre amarela e tantas
butado quando recebe a aposentadoria. outras como a lepra e a tuberculose.

Segundo informações, há abertura do Governo A taxa de mortalidade infantil melhorou devido à
nesse sentido. Esperamos que haja negociação e a oferta maior de serviços médicos nos postos de saú-
aprovação desse projeto de lei complementar com a de, sem contudo diminuir - ao contrário, aumentaram
revogação desse decreto. - os índices de desnutrição grave nos bolsões de mi-

Muito obrigado. séria das periferias dessas mesmas Capitais brasilei-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ raso Em~oraa taxa de analf~be~ismotenha caído~ ain-

Convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário re- da convl~emos com. a.ltos mdlces de analfabetismo
gistrar suas presenças, a fim de iniciarmos a Ordem ent~e os Jovens brasll:lros, bem.como .uma ,~ova m.?-
do Dia. A presença de S. Ex·' é importante para o iní- dalldade, o ch~mado analfabetismo Virtual , por nao
cio da Ordem do Dia. t~rem acess~ a Int~r~e~, remetendo-os a uma catego-

'. na de "exclUldos digitais".
O SR. DR. HELIO - Sr. PreSidente, peço a pala- O melhor acesso à educação, ainda nessas Ca-

vra pela ordem. , . pitais brasileiras, não significa, nem de longe, acesso
O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) - à melhor qualidade do ensino, porque os conheci-

Tem V. Exa a palavra. mentos têm claudicado, por exemplo, em Matemática
O SR. DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem. e Português, que estão aquém do aceitável em outros

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Estados e em outros países.
Deputados, nesta última semana, num jornal de gran- A melhoria dos índices de abastecimento de
de circulação nacional, foi publicado o índice de Con- água, cobertura de esgoto e condições de habitação
dições,de Vida, que é um dado mais esmiuçado do não tem evitado a insegurança do racionamento de
IDH - Indice de Desenvolvimento Humano. água e de energia que se aproximam. A presença de

Enquanto o índice de Desenvolvimento Humano guetos nas periferias das grandes Capitais, respon-
considera quatro índices básicos - analfabetismo, nú- sáveis hoje por um dos indicadores mais importantes
mero de anos de estudo, renda per capita e esperan- a ser incluído no levantamento do ICV, a violência ur-
ça de vida ao nascer -, o índice de Condições de Vida bana, os homicídios, que tiram a vida de milhares de
aprofunda outros temas como analfabetismo, desen- jovens.
volvimento infantil, acrescentando o número de crian- Estamos falando de um indicador, o ICV - índice
ças que não freqüentam a escola, atraso escolar e de Condições de Vida, que olha para as Capitais de
trabalho infantil. Outro item é emprego, levando-se em forma estrábica, sem contaminar seu campo visual
conta o índice de desemprego, População Economi- com os problemas sociais que aumentam nas médias
camente Ativa, condições de moradia, etc. e grandes cidades brasileiras.

O índice de Condições de Vida foi auferido em Cito, como exemplo, a cidade de Campinas, no
doze Capitais brasileiras. A pesquisa demonstrou que Estado de São Paulo, que hoje vive uma guerra civil
nessas metrópoles houve melhoria nos indicadores camuflada, onde os homicídios aumentam a cada ano.
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Há fa~ade moradia popular decente e as condições de
saúde são cada vez mais precárias, apontando exi
gências de melhores condições de sobrevivência.

Portanto, quero concluir dizendo que o índice de
Condições de Vida medido em doze Capitais brasilei
ras não reflete o que é publicado. A vida nas periferias
dessas mesmas cidades não favorece a melhoria das
condições sociais, e esse índice apresentado não
aponta um dos indicadores fundamentais, que é a vio
lência urbana, fato que contribui para diminuir o índice
de sobrevivência dos brasileiros.

Era o que tinha a dizer, caros colegas.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2 0 do
aJ1igo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Enio Bacci, 30 Suplente de Secretário.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT- PRo Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputa
dos, está acontecendo neste momento na Comissão
de Defesa do Consumidor, com a presença do Sr. Hen
ri Philippe Reichstul, Presidente da Petrobras, audiên
cia pública em que se discute o acidente na P-36.

Ouvindo s.sa, cheguei a uma conclusão: ele,
assim como o Sr. David Zylbersztajn, Presidente da
Agência Nacional de Energia, e o Sr. Fernando Henri
que Cardoso são pessoas desumanas, não levam em
consideração a questão humanitária. Implemen
tou-se em nosso País um modelo econômico e de
gestão da coisa pública no qual quem manda é o mer
cado - o ser humano não tem vez.

Os acidentes da Petrobras mostram bem isso.
São doze anos de desestruturação, sem concurso pú
blico para contratar nenhum técnico. Criou-se um me
canismo de premiação, com a concessão de bônus às
equipes de trabalho. O mal, porém, não está no bônus
- o mal está aqui. Só ganha bônus quem produz mais,
e a produção está diretamente relacionada ao regime
de trabalho. Se por infelicidade determinado trabalha
dor sofre acidente de trabalho e falta um ou dois dias
ou mesmo algumas horas para ser atendido, sua equi
pe perde ponto e o culpado pela não-produção será o
acidentado. Relações humanas não existem - apenas
relações comerciais e econômicas -, porque o ser hu
mano é secundário.

A Petrobras de Fernando Henrique Cardoso
chora lágrimas pela plataforma de cerca de 1 bilhão
que está no fundo do mar, o que lamentamos, mas

não sai sequer um lamento de pesar e de sofrimento
do fundo tio coração pelas onze pessoas mortas ou
por seus familiares.

Não são apenas esses onze as vítimas nesse
processo de flexibilização. São dezenas de outros tra
balhadores que morreram por este Brasil afora, como
reflexo do modelo econômico e de gestão da coisa
pública.

Morre-se de fome, morre-se por conta do de
semprego, morre-se de tristeza. Aqueles que têm em
prego não sabem do seu futuro. Pessoas adoecem
pelas ruas das cidades do País. Não se consegue
mais aposentadoria. E em caso de morte, nem lamen
to há por parte das autoridades, quanto mais segu
rança para os familiares.

Esse é o modelo posto em prática neste País.
Não é um modelo de humanidade, não é um modelo
em que as pessoas são solidárias umas com as ou
tras, não é um modelo em que possam se abraçar e
dizer que são felizes ou que serão felizes. É um mode
lo no qual o que vale é a opressão, a exploração, a
morte. Este é o modelo do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, o modelo de morte.

Portanto, não adianta vir, como está agora na
Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o Sr. Henri
Philippe Reichstul com cara de triste. Eu não acredito
na sua tristeza. Talvez sua tristeza seja pelo fato de o
seu modelo de privatização não estar dando certo 
está saindo muito caro. A sociedade cobra explica
ções, porque trabalhadores têm morrido.

Os trabalhadores brasileiros não têm mais es
perança. Isso tem um nome: é o modelo econômico
chamado neoliberalismo, chamado Fernando Henri
que Cardoso, porque ele representa os interesses do
capital nacional e internacional.

S. Exa é seguidor das políticas de Fernando Col
lor de Mello, que foi quem as começou. Aliás, se com
pararmos um com o outro, talvez possamos dizer que
Collor de Mello é menos ladrão que o atual grupo que
está no Governo. Vejam a CPI que estamos propondo
e a quantidade de suspeitas de irregularidade e de in
dícios de corrupção!

Então, deixo registrado o meu protesto contra
esse tipo de pol ítica econômica e de gestão pública e
a minha solidariedade a todos os trabalhadores que
por este País vivem sem esperança no futuro e sem
um presente concreto.

Quero também expressar a minha solidariedade
às famílias de todos os trabalhadores que morreram,
principalmente os últimos onze, da P-36 da Petrobras,
vítimas de Henri Philippe Reichstul e do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.



Vem a Ordem manifestar publicamente
o seu desejo de cabal apuração de todas as
denúncias, com a responsabilização dos
culpados, exortando os Poderes Executivo e
Legislativo - e aqui o grifo meu: Executivo e
Legislativo - a que não se tornem compla
centes e exerçam o poder de polícia de que
dispõem para punir os seus próprios inte
grantes, dentro do devido processo legal,
evitando-se, assim, o estímulo às transgres
sões pela certeza da impunidade.

No último domingo, o jornal Folha de S.Paulo
publicou resultado de pesquisa na qual 84% do povo
brasileiro deseja a instalação de Comissão Parlamen
tar de Inquérito para investigar as evidências de cor
rupção que recaem neste momento sobre o Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Tenho ido às ruas, Sr. Presidente, fui à Esquina
Democrática e a diversos lugares de Porto Alegre, e
sentimos o apoio da população a essa Comissão Par
lamentar de Inquérito.

No Estado do Rio Grande do Sul, tenho a res
ponsabilidade de, nesse momento, dialogar com cada
um dos Parlamentares a fim de buscar apoio à CPI.

Além de todos os Deputados do PT, do PDT e
do PSB, já temos o apoio de quatro Deputados dos
partidos ditos da base governista. Aí está um exemplo

Imaginem-se maracutaias na indústria
automobilística. Voltaríamos a andar de car
roça ou a pé, no caso de alguns carroceiros
se dedicarem a falcatruas?"

Já pensaram se um dia desses ficar
mesmo comprovado que a diretoria do Ban
co Central favoreceu o banqueiro ladrão Sal
vatore Cacciolla? Ou se surgirem evidências
de que o ex-Secretário Geral da Presidência
da República Eduardo Jorge era sócio do
Juiz Nicolau dos Santos Neto, tendo facilita
do a liberação das verbas para a construção
do novo TRT de São Paulo? Deverá o Banco
Central ser extinto ou ficar desempregado o
competente Aloysio Nunes Ferreira?

Estes exemplos, Sr. Presidente, brilhantemente
levantados pelo jornalista Carlos Chagas, reme
tem-nos a preocupação de outra natureza, sobre o
real sentido da dissolução de importantes órgãos do
Estado brasileiro, levada a efeito pelos seus gestores.
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A SRA. NICE LOBÃO - Sr. Presidente, peço a São aspectos, Sr. Presidente, do processo em
palavra pela ordem. curso da globalização neoliberal, que desconhece

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a fronteiras nacionais, culturais locais e patrimônio pú-
palavra. blico a serviço da coletividade.

A SRA. NICE LOBÃO (Bloco/PFL - MA. Pela A nossa palavra a respeito desse tema é, por-
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- tanto, de preservação das instituições públicas, depu-
dente, srs e Srs. Deputados, os recentes episódios randose-Ihes dos maus gestores para assegurar as
envolvendo denúncias de falcatruas em órgãos públi- funções que desenvolvem em beneficio dos interes-
cos responsáveis pelo desenvolvimento regional es- s~s do nosso povo e do País.
tão provocando soluções no mínimo preocupantes. Muito obrigada.
Exemplo ilustrativo é a medida provisória que extin- O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
gue o DNER e o anúncio governamental da extinção peço a palavra pela ordem.
da SUDAM e da SUDENE. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a

Trata-se de um fato relevante e que merece um palavra.
posicionamento firme do Congresso em defesa das O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or-
instituições nacionais. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e

Em recente pronunciamento aqui na tribuna da Srs. Deputados, em primeiro lugar, comunico ao Ple-
Câmara defendemos a manutenção e o fortalecimento nário que nos reunimos - uma comissão de Parla-
da SUDENE, sobretudo pelo papel de planejamento mentares - com o Presidente da Ordem dos Advoga-
na luta contra a pobreza, o combate às secas na região dos do Brasil e boa parte do Conselho Federal da
e como fórum político dos Governadores do Nordeste. Ordem dos Advogados hoje às 15h, na sua sede.

Se existe corrupção, desmandos e roubalheiras, Passo a ler um parágrafo da nota oficial da
que se apure com rigor e os culpados sejam severa- Ordem dos Advogados do Brasil:
mente punidos.

Esta é a regra que vale para qualquer órgão pú
blico, inclusive SUDAM, SUDENE e DNER.

Lembra o jornalista Carlos Chagas, em boa e
oportuna reflexão sobre o tema, que não se pode con
ceber o fechamento de órgãos públicos por conta de
falcatruas dos seus eventuais dirigentes. Eacrescenta:
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que deve ser seguido por outros Parlamentáres que ,Continuaremos lutando, no Congresso e nas
estão no plenário neste momento. . ruas, pela 'instalação da Comissão Parlamentar de

Os Deputados Nelson Proença, Germano Rigot- Inquérito que quer passar este País a limpo e comba-
to e Osvaldo Biolchi, do PMDB, assinaram o pedido de ter a corrupção.
CPI. O Deputado Augusto Nardes, do PPB, também o O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente,
assinou. Esses Deputados entendem não ser possível peço a palavra pela ordem.
con~inuar repetindo um ?isc.urso que não bate com a O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
reallda~e de qu~ o L~glslatlvo: e~ercendo. s:u papel, palavra.
qual seja o de investigar denuncias e eVidencias de
corrupção no Governo Federal, estaria desestabilizan- O SR. JOEL D~ HOLL~NDA. (Bloco/PFL - PE.
do o País, as instituições ou a economia. ~ela orde~~ Pronuncia o seguinte dlsc~rs~.) - Sr. Pre-

Ora, Sr"s e Srs. Deputados, creio que o povo bra- sldente, Sr e Srs. Deputados, venho a t~lbuna nesta
sileiro foi sábio quando respondeu a essa pesquisa _ tarde para parabenlz:r os. n?vos dlretor~s _da
84% da população diz querer a CPI. FEBRABAN - Federaçao Brasileira d_as Ass?claçoes

, . . . de Bancos, da FENABAN - Federaçao Nacional dos
. Se ~a ~I~u~a cOisa de~e~tablllzando a e?ono- Bancos e da CNF - Confederação Nacional das Insti-

~Ia e as InstltUlçoe:, deste P~IS e exatamente a Impu- tuições Financeiras, empossados em concorrida so-
mdad~ e a corrupçao, que vem crescendo. lenidade no último dia 12 deste mês em São Paulo

E preciso vir a público dizer que é inaceitável um ,.
Presidente da República utilizar-se do cargo, que é o . . A FEBRABAN e.a FENABAN p~ssam a_ser pre-
maior do Executivo do País, para chantagear, ame- sl?ldas p~lo Sr. Gabnel Jorge Fe~relra e !e~ao com~
drontar e atacar Deputados dizendo _ e esse é o dis- Vice-Presidentes os Srs. A~eo Silva e Fabio ColleUI
curso que se ouve nos corredores do Congresso: "Se Barbosa. Pa~a o cargo de ~Iret?res foram emposs~-
você assinar o pedido de CPI, as emendas que estão d?s os seguintes membros. A!clde~ S: Ama.ral, Ant~-
para ser liberadas não o serão; se você assinar o pe- mo Carlos de Lauro ~~struccl, Antonio Jacinto .M~tl-
dido de CPI, Fulano e Beltrano, que ocupam cargos as, C~rlos Alb~rto Vlelr~, Fern~ndo Manuel T~lxelra
em determinados órgãos do Governo, serão demiti- Carn~lro, ,~abr~el ~aramlllo Sam~t, Geraldo Jose G~r-
dos, porque são apadrinhados por esse ou aquele den~lI, Helio Ribeiro Duarte: LUIz Fernando Gusmao
Deputado". O Parlamento não pode aceitar essa lógi- Welhsch e Raul Carlos Pereira Barreto.
ca, porque tem responsabilidade para com o País. .A CN~ passa ~ ser pr~sidida pelo Sr. ~ntônio
Essa investigação é a única coisa que pode de fato Bornla e ~era como V~ce-Pres~dente o Sr. G~bnel Jor-
terminar com o denuncismo. ge Ferreira. como Vice-Presidente Executivo, o Sr.

Estou cansado de ouvir as bravatas do Senador Antônio Carlos de Lauro Castrucci, e como Qiretor
Antonio Carlos Magalhães, dizendo que quer investi- Secretário, o Sr. Hélio Ribeiro Duarte.
gar a corrupção, mas não vi assinaturas dos Deputa- Desde já quero congratular-me com esses lide-
dos do PFL da Bahia nesse pedido para instalação da res empresariais que serão responsáveis pela condu-
CPI. ção de instituições da maior relevância para o suces-

Estou cansado de ouvir o Presidente do Con- so da política econômica nacional, pois a eles caberá
gresso Nacional edo PMDB, Senador Jader Barbalho, a condução do processo de aprimoramento das nos-
dizer que existe corrupção no Governo. No entanto, o sas instituições financeiras.
Senadorassina o pedido de instalação da CPI num dia A história recente dos países que lograram al-
e retira a assinatura no outro. O que aconteceu nesses cançar os mais elevados padrões de estabilidade
três dias que separam o dia da assinatura do Presiden- econômica e bem-estar social mostra que o avanço
te nacional do PMDB de hoje? O que aconteceu nesse só se tornou possível após a consolidação de um sis-
curto período para o Presidente do PMDB mudar de tema financeiro estável e confiável, capaz de absor-
idéia? Será que o Senador está recebendo pressões ver e redistribuir a poupança doméstica, direcionando
impublicáveis para retirar seu nome da lista de assina- os recursos disponíveis para os investimentos mais
turas da CPI? Ou será que o Governo tem medo de produtivos para a sociedade.
uma investigação por entender que está muito mais O Sr. Gabriel Jorge Ferreira, no seu denso e en-
comprometido do que pensamos? riquecedor discurso de posse na FEBRABAN e

Só a investigação pode de fato separar o joio do FENABAN, assinalou também as boas oportunida-
trigo, punir os culpados e dar atestado de bons ante- des de crescimento sustentado que se oferecem à
cedentes àqueles que não têm culpa. economia nacional e contabilizou, com destaque para



DISCURSOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Discurso do presidente Gabriel Jorge
Ferreira, na solenidade de posse da Direto
ria FebrabanlFenaban 200112004, Clube
Monte Líbano - São Paulo - SP, 12-3-2001

Discurso de posse de Gabriel Jorge Ferreira, na
presidência da Febraban e da Fenaban, no Clube

Monte Líbano, 12-3-2001

Digníssimas autoridades, excelentíssimos par
lamentares, digníssimos representantes de entidades
de classe e sindicais, companheiros de Sistema, se
nhoras e senhores.

1. É com muita honra e satisfação pessoal que
recebo das instituições bancárias a missão de presi
dir a FEBRABAN - Federação Brasileira das Associa
ções de Bancos e a FENABAN - Federação Nacional
dos Bancos, até o início de 2004.

2. Creio ser essa a primeira vez, em seus 33
anos de existência, que a Febraban será presidida
não propriamente por um empresário do sistema ban
cário, - por alguém do ramo, como se costuma dizer
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a Lei de Responsabilidade Fiscal, os avanços conse- 2000 o crédito bancário cresceu 113% para pessoa fí-
guidos nos últimos anos, os quais possibilitaram, en- sica e 30% para pessoa jurídica.
tre outras coisas, superávit primário crescente e esta- Para que o processo continue avançando, res-
bilidade monetária. saltou a importância de medidas que desonerem o

No cenário positivo que propôs, colocou como crédito e favoreçam a eficiência do sistema bancário,
objetivo prioritário de sua gestão o aumento da efi- o que inclui, também, a reforma tributária e o maior
ciência na intermediação financeira no Brasil. Com a controle e aprimoramento dos gastos públicos.
melhor estruturação das instituições financeiras para Em síntese, observamos, com grande satisfação,
avaliação de risco, será possível promover ampliação o empenho das novas diretorias da FEBRABAN e
firme e consistente do crédito no País, alavanca prin- FENABAN e da CNF em participar ativamente do de-
cipal para o crescimento a longo prazo. bate em torno do aperfeiçoamento do Sistema Finan-

Tal expansão do crédito, no entanto, estaria a ceiro Nacional. Atingidas as metas propostas, podere-
depender de mudanças jurídicas que reduzissem o mos conquistar posição amplamente favorável ao
elevado risco nas operações, ampliado pela facilida- crescimento do crédito em nosso País, ao mesmo tem-
de com que são contestadas as dívidas dos tomado- po em que construímos bases sólidas para enfrentar
res de empréstimos junto ao sistema financeiro. os desafios da globalização e da maior agilidade no

Alertou ainda as autoridades acerca do excessi- trânsito de recursos financeiros que ela proporciona.
vo peso da carga fiscal sobre o crédito, que pode che- Concluindo, Sr. Presidente, e tendo em vista o
gar a 33% no caso de empréstimos de 30 dias para excelente conteúdo e a grande contribuição que trou-
pessoas jurídicas. xeram visando ao aperfeiçoamento do Sistema Fi-

Fez várias sugestões para o aprimoramento do nanc~iro Nacio,nal, pedimos. a transcrição ~os Anais
sistema financeiro comentando o art. 192 da Consti- da Camara da Integra dos discursos profendos pelos
tuição que trata d~ assunto, acompanhando e ampli- S.rs. Gabriel Jorg~ Ferreira e Antônio Bornia, na sole-
ando as propostas do Sr. Antônio Bornia. nJdade de posse a frente da FEBRABAN e FENABAN

Além disso, o Sr. Gabriel Jorge Ferreira ressal- e da CNF, respe~tivame~te. .
tou o grande avanço que será proporcionado pela ins- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
tituição do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, Muito obrigado.
que, segundo suas palavras, marcará uma verdadeira
revolução nos processos de movimentação de recur
sos, de liquidação de obrigações e de gestão em tem
po real das reservas bancárias.

Em seu substancioso discurso de posse na
CNF, o Sr. Antônio Bornia ressaltou a necessidade de
o Brasil dispor de mecanismos rápidos e flexíveis no
sistema econômico, capazes de oferecer às institui
ções e ao mercado condições de se adaptarem às
mudanças aceleradas no cenário internacional.

Ao considerar que o Brasil dispõe hoje de condi
ções excepcionais para que seja cumprida uma agen
da positiva, ressaltou entre os pontos que julga es
senciais a regulamentação do sistema financeiro, a
Lei das SA, e a revisão da Lei de Falências.

Em relação ao primeiro ponto, destacou a ne
cessidade de que cada segmento do sistema finance
iro seja regulado por leis complementares específicas
e também maior independência da autoridade mone
tária para agir em defesa da moeda nacional.

Quanto às taxas de juros, o Sr. Antônio Bornla
foi muito feliz em traçar como objetivo maior sua redu
ção para padrões internacionais. Objetivo inteiramen
te viável, se se considerar que apenas no ano de



Os Bancos e a Intermediação Financeira

9. Diante de um cenário tão positivo como o des
crito, onde se situam os bancos? Que papel lhes é re
servado, sabendo-se que, a exemplo do que ocorreu
nos países do chamado primeiro mundo, a existência
de um sistema financeiro eficiente foi a precondição
para a promoção do desenvolvimento econômico?

Senhoras e Senhores,
10. Quanta coisa temos para dizer aqui e, acima

de tudo, para fazer.
Vamos começar falando brevemente sobre o

trabalho empreendido pelo Banco Central para a me
lhoria das condições de operacionalidade do sistema
financeiro e de seu fortalecimento.

Foram significativas as melhorias no processo de
supervisão, hoje comparável ao dos sistemas econômi
cos mais desenvolvidos do mundo, completadas com
um conjunto saudável de normas de caráter prudencial.

Cito apenas, como exemplo, as novas regras de
avaliação da carteira de crédito para fins de provisiona
mento; o tratamento contábil das participações societá
rias das instituições financeiras no capital de outras
companhias financeiras e não financeiras, os requisitos
de acesso ao mercado financeiro bancário por parte de
empreendedores e administradores, dentre outras me
didas, as quais, em seu conjunto, embora comportando
aperfeiçoamentos, tiveram impacto positivo em termos
de transparência e melhor conhecimento dos elemen
tos patrimoniais das instituições financeiras.

Senhor Ministro da Fazenda, senhor Presidente do
Banco Central, senhores legisladores presentes

11. A nova Diretoria da Febraban terá como prin
cipal meta o trabalho firme e persistente em prol da efi
ciência da intermediação financeira no Brasil.

12. Sobre essa questão fundamental, regis
tro aqui algumas idéias e preocupações. Até me
permitiria sugeri-Ias como uma agenda de traba
lho, a ser desenvolvida mediante combinação de
esforços e recursos entre o Governo, osetorfinan-

Cenário Macroeconômico

4. A nova diretoria da Febraban inicia o seu
mandato num momento auspicioso da economia bra
sileira, com crescimento superior a 4% ao ano, estabi
lidade monetária, taxas cadentes de juros reais e con
tas públicas em processo de saneamento.

Após árduo e persistente esforço de ajuste fis
cal, o País registra crescente superávit primário, em
função da melhoria e aprimoramento da máquina ar
recadadora.

5. Nesse ambiente macroeconômico tão favorável,
como não se via há muitas décadas, temos razões para
acreditar que chegou a vez e a hora do Brasil. Não a hora
do programa radiofônico, dos tempos da Velha República.

Mas a do Brasil de hoje, que busca ser forte, mo
derno, competitivo, capaz de forjar para seus cida
dãos um destino grandioso, solidário e participativo.

6. Os pressupostos macroeconômicos dessa re
alidade - finanças públicas em saneamento e moeda
estável- são importantes conquistas que precisam ser
preservadas como bens essenciais da sociedade, com
o objetivo final de atingirmos um estágio de desenvolvi
mento sustentado e consistente, com justiça social e
democracia, valores fundamentais da humanidade.

7. Sabemos que ainda persistem fatores aleatóri
os, internos e principalmente externos, que podem afe
tar esse percurso no mar calmo onde ora navegamos.

É preciso reconhecer, contudo, que estamos,
hoje, mais preparados para enfrentar tempestades eco
nômicas, graças ao conjunto de reformas legislativas e
constitucionais empreendidas com sucesso pelo Go
verno, com apoio decisivo do Congresso Nacional.
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-, mas por um advogado que dedicou toda a sua vida 8. Sem desmerecer as demais iniciativas gover-
profissional ao setor financeiro. naméntàis: no bojo das reformas tão reclamadas e

Nesse período, procurei ampliar tal condição, com afinal efetivadas, cabe ressaltar, com louvor, o adven-
o indispensável apoio dos colegas com os quais tive o to da Lei de Responsabilidade Fiscal.
prazer de conviver, nos meus 15 anos de experiência Sua aprovação constituiu-se em importante
como membro da Diretoria da Entidade e nos 43 anos de marco de aperfeiçoamento e modernização da ges-
Unibanco, instituição a que tenho a honra de pertencer. tão pública nos três níveis da Federação brasileira.

3. Comprometo-me aqui, com as instituições do Nesse diploma I~ga~ são est.ab~l~cidos limites e r~-

sistema bancário, a dar o melhor de minha capacida- gras para o~servancla ?~s pnncl~I~~ d~ respon~ablll-
de de trabalho, em defesa das propostas legítimas de dade, ~o~ahda~e, publicidade, eflclencla e legalidade
fortalecimento e desenvolvimento do setor e que sir- na admlnlstraçao governamental.
vam à sociedade brasileira.

Nessa missão, sei que poderei contar com a inesti
mável contribuição de meus companheiros de Diretoria,
até porque adotaremos estilo de gestão compartilhada
entre todos os diretores, de forma que todos possam dar
sua contribuição para o sucesso dos trabalhos da Febra
bano
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ceiro e os demais segmentos da sociedade interessa- 17. Na realidade, após termos reconquistado o
dos nessa discussão. Estado de Direito e conseguido a estabilidade mone-

13. No atual quadro de estabilidade monetária, tária, precisamos agora buscar também a estabilida-
com crescimento sustentado, o crédito terá papel pre- de jurídica.
ponderante no suporte financeiro das atividades pro- Trata-se de necessidade que se faz sentir em to-
dutivas. das as áreas mas cuja importância se reveste de maior

Sua expansão deverá ocorrer gradualmente, na densidade no direito bancário, por suas repercussões.

medida em que as instituições financeiras melhor se Medidas de Aperfeiçoamento
estruturem para a adequada avaliação de riscos de
crédito, num mercado em crescimento; merece aten- 18. Gostaria de mencionar algumas medidas
ção o crédito imobiliário, por sua grande importância importantes de defesa do crédito. Todas beneficiari-
social de permitir acesso à casa própria de um grande am o tomador dos recursos pela diminuição dos juros,
número de famílias e que também incentiva o setor de como decorrência do aumento de eficiência operacio-
construção civil, que tradicionalmente usa muita mão nal dos bancos, em virtude da diminuição dos riscos e
de obra de menor qualificação. da inadimplência, principalmente levando-se em con-

14. Conflita com essa necessidade, entretanto, ta a certeza de realização das garantias contratadas.
uma imoderada predisposição, hoje corrente no País, 18.1. a Lei de Falências, por exemplo, recente-
para o questionamentc judicial do contrato bancário. mente lembrada pelo senhor Ministro da Fazenda, é

importante instrumento de reorganização empresari-
a Poder Judiciário é hoje chamado a intervir nas ai que precisa ser modernizado.

relações entre Bancos e Clientes, em processos onde N t xt • f d ti' b'l' - desse con e o, e un amen a a via Ilzaçao oo tomador deixa de pagar o principal, com o pretexto
da contestação de encargos pactuados, garantias e empreendimento sujeito ao regime especial, com a
cláusulas contratuais diversas. preservação dos direitos dos credores;

18.2. por outro lado, a concessão eficiente de
Essa contestação é feita por intermédio de crédito exige demonstrativos contábeis fidedignos e

ações individuais propostas pelos devedores e atra- atualizados e o conhecimento de outros dados essen-
vés de ações civis públicas ou coletivas. ciais para que a instituição financeira possa traçar um

15. É inquestionável que o recurso ao Poder Ju- perfil mais abrangente do cliente e não apenas um ca-
diciário é direito inalienável de toda pessoa e princípio dastro com referências negativas, como ocorre hoje,
basilar da sociedade democrática. em função do que seria importante o aperfeiçoamen-

A grande questão para a qual se quer chamar a to das normas sobre esse tema;
atenção, entretanto, é sobre a atipicidade das opera- 18.3. faz-se também necessária uma discussão
ções bancárias de crédito, sem perder de vista a pre- .sobre a conveniência de se instituir, na legislação pro-
servação dos justos interesses do cliente ou do mu- cessual, regime sumário para julgamento de ques-
tuário da instituição financeira. tões relacionadas com a cobrança judicial de créditos

Nessas operações ocorre uma dupla relação: a até determinado valor ou até a adoção do juízo arbi-
de devedor, enquanto tomador de empréstimo ou utili- traI para a solução desses conflitos.
zador de serviços, e a de credor ou depositante, As eventuais discussões de encargos dessas
quando a ela confia suas economias. Essa é a grande operações devem ser precedidas do pagamento do
difere[lça entre o consumidor convencional de bens e principal, evitando-se que comprometam a conces-
serviços e o cliente de banco o que justifica a regula- são de crédito e os custos das operações bancárias
ção dessa matéria através de regime jurídico especí- para outros tomadores;
fico, que considere a importância da estabilidade e 18.4. é bom que se diga que as medidas propos-
solvência das instituições financeiras e a defesa da tas não se destinam à proteção unilateral dos bancos,
poupança pública e o equilíbrio da relação contratual. mas sim à defesa da saúde e da eficiência da ativida-

16. a que se questiona é que o atual ambiente de de intermediação financeira, que abriga, afinal, o
regulatório não é propício ao desenvolvimento do cré- poupador de um lado e o credor de outro, sendo o
dito na sua plenitude, pois as instituições credoras banco apenas o gestor dessa intermediação;
acabam ficando expostas não apenas ao risco de cré- 18.5. a Febraban tem, insistentemente, nesses
dito, objeto de seu negócio, mas também a incomen- últimos anos, alertado as autoridades sobre o peso
suráveis e imprevisíveis riscos jurídicos que contin- da carga fiscal no custo da intermediação financeira e
genciam suas operações creditícias. seu impacto no chamado spread bancário.



b) Revisão do sistema de intervenção e liquida
ção extrajudicial de instituições financeiras, de forma
a torná-lo mais ágil e efetivo.

A estabilidade do Sistema Financeiro Nacional
e a defesa da poupança pública podem ser aprimora
das, com a instituição de mecanismo gerido pelo pró
prio Sistema, em parceria com o Governo, para ab
sorver as funções hoje desempenhadas pelo Banco
Central e pelo Fundo Garantidor de Créditos;

Medidas Microeconômicas
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Os excessos tributários nessa área elevam o bancos e das autoridades uma ação coordenada e
custo do dinheiro para o tomador final. Ainda recenfe- atenta' pelos reflexos que o novo regime acarretará
mente, novo estudo preparado pela Febraban indica- sobre o Sistema Financeiro Nacional;
ya ,q~e, numa operação d~ emprés~imo para pe~soa 20.3. o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro
jundlca, com prazo de 30 dias, o ef~lto da carga fiscal colocará o Brasil no seleto rol dos países que possu-
sobre o valor mutuado era de aproximadamente 33%; em os mais avançados e seguros sistemas de paga-

18.6. outra questão relevante refere-se aos cré- mentos do mundo e sua avaliação positiva pela comu-
ditos não liquidados, provisionados conforme as re- nidade financeira internacional contribuirá para redu-
gras do Banco Central, mas só dedutíveis do lucro tri- zir o "Risco Brasil", estimulando investidores estran-
butável após esgotados os meios usuais de cobran- geiros e diminuindo o custo dos recursos captados no
ça, de acordo com a lei fiscal. exterior.

Ao nosso ver, caberia aqui uma reflexão sobre 21. Artigo 192
caminhos alternativos que poderiam ser explorados,
para a substituição desse regime por outro que pre- Outra meta importante de trabalho refere-se à
serve a realidade patrimonial da instituição e não afe- regulamentação do art. 192 da Constituição Federal,
te o custo final da intermediação financeira; que prevê uma nova legislação complementar do Sis

tema Financeiro Nacional.
18.7. além dos pontos mencionados, ainda one-

ram fortemente o custo do dinheiro no Brasil, o alto 21 .1. apoiamos integralmente a proposta de
percentual de recolhimento compulsório sobre os de- emenda constitucional, já aprovada no Senado e ago-
pósitos à vista, o direcionamento obrigatório de crédi- ra em discussão na Câmara dos Deputados, que per-
to e as elevadas contribuições ao Fundo Garantidor mitiu a regulação do Sistema Financeiro Nacional por
de Crédito. meio de leis complementares e não por apenas uma.

Esse conjunto de fatores agrava o chamado 21.2. A Lei nO 4.595, de 1964, é conceitualmente
"Custo Brasil", afetando a competitividade da produ- boa, e contém dispositivos que se revelaram adequa-
ção nacional, que suporta despesas demasiadamen- dos à organização e ao funcionamento do Sistema Fi-
te altas de juros, quando comparadas com o exterior. nanceiro e à regulação das instituições financeiras;

21.3. no entanto, desde sua edição, são decorri
dos 35 anos, o País mudou muito nesse período e os
mercados estão se globalizando;

21.4. temos uma nova Constituição, o Brasil en
frenta agora diferentes demandas e necessidades e
assim, faz todo o sentido a atualização desse diploma
legal, para adaptá-lo à nova realidade.

Dentro desse contexto, poderiam ser introduzi
dos aprimoramentos como:

a) Instalação e funcionamento das comissões
consultivas previstas na Lei n° 9.069, que instituiu o
Plano Real, tornando a estrutura normativa do Siste
ma Financeiro Nacional mais participativa, comple
mentando, assim, a atuação do Conselho Monetário
Nacional, hoje apenas integrado por membros do Go
verno.

19. Os bancos estão preparados para enfrentar
os novos desafios da economia globalizada e dinâmi
ca. A nova economia exige de todos os seus agentes
agilidade, criatividade, produtividade e eficiência. Nes
se contexto, a concorrência livre e efetiva de institui
ções bancárias brasileiras e estrangeiras, públicas e
privadas, grandes, médias ou pequenas, será a grande
impulsionadora da melhoria da qualidade e da redução
dos custos do sistema bancário.

20. A instituição do novo Sistema de Pagamen
tos Brasileiro, a partir de agosto próximo, marcará
uma verdadeira revolução nos processos de movi
mentação de recursos, de liquidação de obrigações e
de gestão em tempo real das reservas bancárias e
sua implantação em 2.001 será, sem dúvida, o gran
de desafio do Sistema Bancário.

20.1. a Câmara Interbancária de Pagamentos,
que está sendo implantada sob a coordenação da Fe
braban, garantirá aos bancos participantes e a seus
clientes a certeza de liquidação de todos os paga
mentos efetuados por seu intermédio;

20.2. Dessa forma, o novo sistema minimizará a
possibilidade de risco sistêmico, até então suportado
pelo Banco Central, e sua implantação exigirá dos



Conclusões

Outras Medidas

22. O desenvolvimento do mercado de capitais
brasileiro é outro ponto que destaco, como de maior
importância para a sustentação do crescimento eco
nômico.

A modernização da legislação societária, medi
ante sua ampla discussão no Congresso Nacional
abrirá reais perspectivas para as empresas captarem
recursos no mercado de valores mobiliários, no País
ou no exterior.

23. A reforma tributária, que tem sido objeto de
intensos debates no País, continuará sendo uma
meta de extrema importância, pelas suas profundas
repercussões sobre o desenvolvimento econômico.

Governo, Congresso, agentes econômicos e so
ciedade precisam encontrar o ponto de equilíbrio na
discussão desse tema.

Cabe-lhes assegurar ao Brasil um sistema tribu
tário justo que, sem prejuízo da preservação das fon
tes de custeio do Estado, permita melhor redistribui
ção da carga tributária e elimine os impostos em cas
cata, que afetam a competitividade das empresas que
atuam no País.

24. Concluindo, gostaria de deixar expressa
mente aqui consignado em nome da Diretoria e do
Conselho Diretor da Febraban:

24.1. primeiramente, nossa disposição de dialo
gar e interagir com o Governo e com todos os seg
mentos empresariais e demais setores da sociedade
civil sobre temas relacionados ou não com o Sistema
Financeiro Nacional, mas que tenham repercussão
sobre a eficiência e a melhoria dos processos na eco
nomia e no bom funcionamento das instituições;

24.2. queremos prosseguir e aprofundar o bom
diálogo e entendimento com os dirigentes dos Sindi
catos, Federações, Centrais e Confederações dos
bancários, fundamentais para o estabelecimento de
uma relação saudável entre capital e trabalho, cada
vez mais voltada para a harmonia e o aprimoramento
das relações trabalhistas;

24.3. consideramos essencial que bancos e
bancários tenham flexibilidade para ajustar suas con
dições de trabalho às novas realidades que se confi
guram com a globalização. Empresas e trabalhadores
somente terão lugar, no futuro, se forem flexíveis e ca
pazes de acompanhar a evolução dos mercados e
das tecnologias.
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C) regulação, de forma clara, precisa e objetiva, que impactam os custos operacionais da instituição fi-
das condições essenciais de contratação das opera- nanceira, principalmente a tributação.
ções ativas, passivas e acessórias das instituições fi
nanceiras, inclusive quanto às modalidades de garan
tias e incidência de encargos.

Dessa forma, seriam preservados a segurança
jurídica do crédito e o equilíbrio na relação contratual.

Teríamos assim a regulação dos direitos e obri
gações dos clientes ou seja, depositantes, tomadores
de crédito, mutuários e utilizadores dos serviços das
instituições financeiras, em nome da eficiência da in
termediação financeira;

d) adaptação das regras de sigilo bancário às
circunstâncias da atualidade, inclusive em função das
disposições legais que reprimem a chamada "lava
gem de dinheiro", a fim de que este instituto possa
conciliar o interesse público com o direito do cidadão;

e) reafirmação da competência do Banco Cen
trai er:n relação à concorrência no Sistema Financeiro,
de forma a assegurar-lhe a detenção dos instrumen
tos necessários para formular as políticas monetária
e creditícia.

Essa competência pode incluir a possibilidade
de convênios celebrados entre o Banco Central e ou
tros órgãos da administração pública, para troca de
informações, inclusive quanto à conduta no campo da
concorrência e qualidade do atendimento, mas a de
cisão pol ítica deve, todavia, permanecer nas mãos do
Banco Central, sob pena de comprometer a eficiência
de sua atuação.

f) fixação das condições e dos requisitos para
assegurar ao Banco Central autonomia operacional
no desempenho de seu papel de guardião da moeda
e formulador e executor da política monetária, inclusi
ve quanto à supervisão das instituições bancárias e à
regulação de suas atividades;

g) enunciação de alguns princípios norteadores
da intermediação financeira, em termos de equilíbrio
entre ativos e passivos e adequação de capital em
função das operações ativas praticadas sem perder
de vista a preocupação de que as instituições finan
ceiras brasileiras não podem ficar sujeitas a regras
mais rígidas do que as aplicáveis às instituições finan
ceiras internacionais, para preservação de sua capa
cidade de competir.

A avaliação do nível de eficiência da intermedia
ção financeira somente será possível mediante a de
composição de seus custos entre taxa de risco e so
brecarga administrativa, inclusive a decorrente de
cumprimento de exigências legais e regulamentares
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25. Por fim, gostaria de apresentar meus agra-
decimentos: .

25.1. ao meu amigo Roberto Setúbal, pelo apo
io, incentivo e ensinamentos que me transmitiu duran
te o período em que trabalhamos juntos; a Febraban
irá sentir muito a falta dele;

25.2. aos meus companheiros do Unibanco,
pelo estímulo, ajuda e amizade com que me distingui
ram, cabendo-me, aqui, referir-me expressamente;

25.3. ao Pedro Moreira Salles, pelo apoio e in
centivo que me deu para aceitar esta missão;

25.4. ao Roberto Bornhausen, grande chefe,
amigo e conselheiro, a quem tanto devemos;

25.5. ao Tomas Zinner, pelos oportunos conse
lhos;

25.6. ao Israel Vainboim, companheiro freqüen
te de tantos projetos importantes que executamos
juntos;

25.7. e ao nosso grande líder e exemplo de ca
pacidade empreendedora, Embaixador Walther Mo
reira Salles, grande personalidade brasileira do sécu
lo XX, que tão relevantes serviços prestou ao nosso
País e cuja memória, ora reverencio, com emoção e
saudade;

25.8. aos meus amigos de todos os tempos,
pelo carinho, amizade e incentivo, que nunca me fal
taram;

25.9. à minha família, aqui representada por mi
nha esposa, filhos, nora e netos, o meu reconheci
mento pelo apoio, o estímulo e, principalmente, pela
compreensão quanto às prolongadas ausências exi
gidas pelo trabalho intenso em prol do Sistema Finan
ceiro. Espero poder corresponder às expectativas de
todos. Muito obrigado.

Discurso do presidente Antônio Bornia na sole
nidade de posse da Diretoria da CNF 2001/2004.

Clube Monte Líbano - São Paulo - SP 12-3-2001

Discurso de posse de Antônio Bornia, na
presidência da CNF, no Clube Monte Líbano,

em 12-3-2001

Excelentíssimo Dr. Pedro Sampaio Malan,
ministro da Fazenda;

Excelentíssimo Dr. Alcides Lopes Tápias, Ministro
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

Excelentíssimo Dr. Armínio Fraga, presidente do
Banco Central;

Excelentíssimos Senhores Membros e represen
tantes do Congresso Nacional, do Judiciário e dos exe
cutivos federal, estadual e municipal;

Companheiros do Sistema Financeiro; Senhores
e Serihorás:

Sinto-me imensamente honrado pela carinhosa
presença de todos que nos prestigiam nesta posse.

Bancário, também sinto-me feliz e homenageado
pela prestigiosa oportunidade de assumir, juntamente
com os meus colegas de Diretoria, a condução da
Confederação Nacional das Instituições Financeiras 
CNF, para mandato de três anos, o que se deve, pelo
menos no meu caso pessoal, à elevada generosidade
desses companheiros.

Agradeço pelo apoio e confiança e espero
corresponder às expectativas. Ofereço a dedicação do
meu trabalho e o firme propósito de poder contribuir
para a evolução positiva e o aperfeiçoamento do
sistema financeiro brasileiro, objetivo central da nossa
entidade.

Em seus 16 anos de existência, a CNF tem
marcado a sua atuação pelo diálogo aberto e
construtivo com a sociedade. Tem sido assegurada a
disposição de colaborar, debater, ampliar a discussão
de mérito e promover os entendimentos que se fizerem
necessários, no nível interno, com as autoridades e com
as entidades representativas dos diversos setores. A
missão da CNF é ampla. Engloba assuntos de interesse
comum das instituições que atuam nos diversos
segmentos do sistema financeiro: crédito imobiliário,
leasing, financeiras, corretoras, distribuidoras,
instituições do mercado aberto e bancos comerciais e
de investimento.

Na medida em que o Brasil se insere na economia
mundial, deparamo-nos com a necessidade de ajustes
cada vez mais rápidos e complexos ao cenário
internacional, em todas as áreas de atividade. Trata-se
de condição necessária e essencial para que o país se
mantenha competitivo e continue progredindo no plano
social e econômico.

Esse contexto traz imensos desafios para os
responsáveis por propor, analisar, discutir e aprovar tais
adaptações. Desafios que somente podem ser
enfrentados e superados se as Lideranças
representativas das diferentes áreas - política,
empresarial, sindical, trabalhista - tiverem a
capacidade, a presteza, o empenho e a eficiência para
realizarem as transformações indispensáveis.

Nesse ambiente, a agenda do Brasil não é
pequena ou trivial. Mesmo nos limitando a uma parte
dela, selecionando os assuntos mais urgentes e
prioritários, ligados à nossa área de atuação, temos
muito trabalho pela frente.

A diferença entre o presente e o passado,
contudo, é um fator de estímulo para todos nós. Pela



• assegurar que a autoridade monetária tenha
condições efetivas de defender e garantir a estabilidade
da moeda, conquistada com tanto sacrifício, sem que o
cargo exercido esteja ameaçado por pressões políticas
ou de outra natureza. Não se trata de independência
plena ou que coloque o Banco Central acima dos pode
res previstos e legitimamente constituídos no regime
democrático. O que se deseja é a existência de autori
dade monetária em condições operacionais adequadas
para preservar o poder de compra da moeda, anseio
maior de uma sociedade organizada, e cumprir metas
que lhe sejam estabelecidas.

Quanto à Lei de Falências, cabe aproveitar a
oportunidade da sua reformulação para dotá-Ia de
instrumentos adequados de apoio à efetiva
reorganização empresarial, tendo como objetivo pri
mordial a manutenção da continuidade do negócio e do
emprego, com a viabilização do empreendimento
submetido a regime especial e preservação dos direitos
dos credores.

A questão dos juros é cada vez mais importante
para nossa economia.

O objetivo maior do Brasil, em relação às taxas de
juros, é que elas sejam semelhantes às praticadas nas
economias mais desenvolvidas. As empresas que aqui
atuam devem dispor de crédito a um custo que não
comprometa sua capacidade de concorrer nos
mercados interno e extemo. Esse custo também é fun
damentaI para ampliar o acesso da população aos bens
e serviços.

A despeito do caminho ainda por percorrer, as
taxas médias de juros no Brasil, em razão da política
monetária adotada, vêm registrando queda em termos
reais, o que tem beneficiado, ultimamente, o volume de
crédito.
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primeira vez, em muitos anos, desfrutamos de Em relação ao artigo 192, vou ser objetivo e breve.
excepcionais condições para avançar e cumprir uma Depois de 12 anos de infrutíferas tentativas de
agenda positiva. regulamentação, estamos convencidos de que se faz

Não estamos mais submetidos a ambiente de necessária a aprovação de emenda constitucional com,
acelerada inflação, nem atropelados por planos basicamente, duas qualidades:

econômi.cos de emergênci~. Temos, no cenário int~r~o, • permitir a regulação de cada um dos mercados
um hOrizonte ~e estabilidade qu~ nos posslb~lIta que compõem o Sistema Financeiro Nacional por leis
conce~trar :nergla na busca de soluçoes para questoes complementares próprias e específicas. Dessa forma, a
que ate entao se acumulavam sem resposta. regulamentação se fará mediante discussão organiza-

Em recente cerimônia de posse do Conselho de da e aprofundada, que permita definir texto e dispositi-
Administração da Bovespa, o Senhor Ministro da vos atualizados para aprimoramento de cada segmen-
Fazenda, Pedro Malan, teve oportunidade de to. Também possibilitará melhor aproveitamento das su-
mencionar sete importantes projetos de lei em gestões dos agentes econômicos e sociais efetivamen-
tramitação no Congresso Nacional. Por nos parecer te interessados e aptos a contribuir nessa importante ta-
oportuno, permitimo-nos lembrar algumas dessas refa.
iniciativas, a saber: '

• no tocante à Lei das SA, são duas as propos
tas: o projeto específico de autoria do deputado Luiz
Carlos Hauly, hoje com substitutivo do deputado Anto
nio Kandir, que propõe, entre outras medidas, diversas
alterações no texto da Lei n° 6404 e o projeto de iniciati
va do Executivo, relacionado com demonstrações finan
ceiras e contábeis;

• a regulamentação do Sistema Financeiro, a
partir da revisão do artigo 192 da nossa Constituição
Federal; e

• a revisão da Lei de Falências.

São, a nosso ver, exemplos claros de
oportunidades que não podem ser desperdiçadas.

O substitutivo de autoria do Deputado Antonio
Kandir, com relação à Lei das SA, vem sendo objeto
de ampla discussão e procura garantir melhores
condições de participação aos acionistas minoritários,
maior acesso aos conselhos fiscal e de administração,
regras de maior transparência para o mercado,
desburocratização e outros aprimoramentos.

A proposta mais recente encaminhada pelo
Executivo, também no tocante à Lei SA, refere-se a
demonstrações financeiras e contábeis das empresas,
e visa modernizar e harmonizar as disposições da lei
societária aos princípios fundamentais e às melhores
práticas contábeis internacionais. A implementação de
princípios, normas e padrões de contabilidade e de au
ditoria reconhecidos internacionalmente favorecerá,
naturalmente, a nossa maior presença no cenário
internacional.

O Brasil precisa, sem dúvida, dispor rapidamente
de leis e práticas contábeis mais explícitas e
transparentes, universalmente reconhecidas, para
conquistar a confiança de novos parceiros,
independentemente de seu porte ou latitude.
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Apenas no ano passado, o crédito no sistem? hoje um s.istema financeiro seguindo regras e
bancário cresceu 113% para pessoa física e 30% para procedimentos elaborados segundo os melhores
pessoa jurídica. padrões internacionais.

Em todos os setores da economia há um desejo e Esse conjunto de medidas contribuiu para que o
uma consciência para a necessidade dessas taxas sistema financeiro brasileiro passasse a desfrutar de
continuarem sendo reduzidas. Tal objetivo, nos últimos solidez e credibilidade.
anos, vem sendo perseguido com firmeza e de forma Senhores e senhoras:
extremamente conseqüente pelo Banco Central. É chegado o momento de o país dar

Contudo, para que o país avance mais nessa continuidade às transformações ainda requeridas. As
direção é imperativo remover fatores estruturais que reformas promovidas até aqui, por iniciativa do
comprometem a eficiência da intermediação financeira Governo Fernando Henrique Cardoso, com a
no Brasil. colaboração e participação do Congresso Nacional,

O recente crescimento da participação foram da maior importância e devem prosseguir.
estrangeira no setor bancário acirrou a concorrência e Terão, decididamente, o 110SS0 integral apoio.
vem contribuindo para que se atinja esse objetivo. Quero, pois, conclamar os companheiros do

As contribuições mais expressivas para a redução sistema financeiro e todas as demais entidades de
das taxas de juros, no entanto, terão também de vir: classe aqui presentes a ampliarmos esforços em fa-

1. de uma reforma que torne a carga tributária vor de um Brasil economicamente forte e mais justo
sobre a intermediação financeira semelhante à para todos.

existente nos países desenvolvidos; Na atividade empresarial, temos desenvolvido
2. de uma política monetária que elimine ações cada vez mais intensas para complementar

compulsórios e direcionamentos obrigatórios de funções tradicionalmente atribuídas ao Estado,
depósitos que comprometem a eficiência da alocação especialmente nas áreas de educação e da saúde. Se
de recursos; queremos um Estado mais eficiente, acredito que

3. do aprofundamento do controle dos gastos do cada vez. mais teremos de induzir nossas ações com
Governo, que direcione para o setor privado parcela vistas ao seu continuado aprimoramento.
maior da escassa poupança nacional, hoje ainda O setor público precisa do exemplo construtivo e
demasiadamente absorvida pelo setor público; eficaz, tanto no emprego dos recursos, quanto na

4. do alongamento dos prazos e redução dos obtenção de resultados. A ampliação desse
custos de giro da dívida pública; comportamento de crescente responsabilidade social

5. de um conjunto de medidas que reduzam a já vem ocorrendo largamente com empresas, em
inadimplência, evitando o favorecimento de maus diversas partes do mundo e também no Brasil. Aqui, a
pagadores; situação é mais premente, em face do tamanho de

6. e, finalmente, de instrumentos de crédito nossa dívida social, quando comparada com os
sólidos, amparados numa legislação clara que recursos de que dispomos. Precisamos, pois, suprir
permita aos agentes financeiros aplicarem com os recursos financeiros, que muitas vezes nos faltam,
segurança jurídica a poupança que a sociedade lhes com consciência e dedicação redobradas.

confia. Com essa convicção, estamos confiantes e
É importante reconhecer que as nossas somos gratos pela oportunidade de continuar

autoridades monetárias avançaram muito, em pouco servindo ao setor financeiro, em sua missão de
tempo: saneamento do sistema financeiro; adoção de contribuir para o desenvolvimento econômico e social
um conjunto de medidas de estímulo à concorrência; do país, que tão generosamente nos abriga.
aumento da transparência das demonstrações Em conclusão, coloco alguns registros, em meu
contábeis e financeiras; definição de regras.

d nome pessoal:prudenciais de classificação de créditos, e
provisões, de capital e de alavancagem, de acordo cumprimentos efusivos ao meu antecessor,
rnm padrões internacionais estabelecidos no Acordo Cristiano Buarque Franco Netto e à sua Diretoria, que
de Basíléia; criação da Central de Riscos e durante tantos anos prestou colaboração relevante ao
implantação do sistema de supervisão global sistema financeiro, seja no exercício da Diretoria ou
consolidada, com uma fiscalização mais ativa e na condição de Presidente do Conselho de
preventiva, realizada de forma direta e indireta. Temos Representantes da CNF;
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• reconhecimento ao Dr. Roberto Egydio Setú
bal e à sua Diretoria, pelos inestimáveis serviços
prestados e pelo importante trabalho desenvolvido na
sua gestão à frente da Febraban e Roberto na condi
ção de Conselheiro da CNF;

• gratidão ao Dr. Gabriel Jorge Ferreira, por toda
a sua experiência, competência, trabalho e dedicação
no esforço continuado em prol do aperfeiçoamento do
sistema financeiro do país, com destacada contribui
ção à Febraban e à CNF. A ele e sua Diretoria votos
de sucesso;

• agradecimento profundo e especial na pessoa
do Dr. Lázaro Brandão, e a toda a administração do
Grupo Bradesco, a cujos quadros tenho a honra de
pertencer, pela oportunidade ímpar, que está me as
segurando, de enfrentar tão grande desafio e por todo
o apoio demonstrado.

Agradeço a todos que aqui estão, uma vez mais,
pelo prestígio das presenças.

Muito obrigado!
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
reitero à Mesa solicitação no sentido de que, quando
chamado um Parlamentar e ele se encontrar em outra
dependência da Casa, não seja declarada sua
ausência.

Como as sessões são transmitidas pela TV
Câmara, fica a impressão de que o Deputado está
ausente das atividades parlamentares, o que, na
verdade, não é o que acontece. Freqüentemente o
Parlamentar vem ao plenário e se inscreve, mas, em
razão de ter outras atividades na Casa, está numa ou
noutra Comissão, e, o Presidente, ao declarar
ausente esse Parlamentar, dá a impressão, repito, de
que ele esteja ausente de suas atividades
parlamentares.

Já havia feito, através de questão de ordem,
essa solicitação à Mesa, que me informou que não
mais faria esse tipo de declaração. Eu mesmo me
privei da inscrição para poder manifestar-me, porque,
naquele momento, aguardando a chamada e indo à
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, ou à Comissão de Economia, Indústria e
Comércio ou à outra qualquer, seria declarada,
quando chamado, a minha ausência.

Por isso, estou me privando dessa condição. Só
voltarei a me inscrever nas várias oportunidades de
manifestação quando a Mesa deixar de fazer essa
declaração "ausente". Na verdade, o Parlamentar,
quando chamado, não está ausente das atividades

parlamentares; só não se encontra no plenário
naquele momento.

Já passa das 17h. Deveríamos ter iniciado a
Ordem do Dia. Não iniciamos, e o Parlamentar que se
inscreve acaba sendo tachado de ausente perante o
público da TV Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
Arnaldo Faria de Sá, concordo plenamente com suas
argumentações, mas o Regimento determina que o
Deputado ausente do plenário não perca a vez no
Pequeno Expediente. Com isso, no dia seguinte,
passa a ser um dos primeiros da lista de inscrição.
Vamos encaminhar sua sugestão ao Presidente titu
lar, para que se busque uma palavra que não tenha a
conotação de ausência nos trabalhos da Câmara e
seja específica do plenário desta Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Poderia ser
dito que o Deputado não se encontra em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci)
Certamente. Levaremos adiante a sugestão do
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
Pequeno Expediente, fiz pronunciamento sobre a
privatização do setor energético nacional.

A bancada federal já enviou projeto a esta Casa,
sobre a suspensão do Programa Nacional de
Desestatização, propondo, através de projeto de lei
também já apresentado, inclusive com requerimento
de urgência, que eliminemos, definitivamente, de
qualquer tipo de privatização, o setor energético, no
que tange a empresas públicas que gerem e
transmitam energia.

O projeto foi apresentado na Câmara dos
Deputados e também no Senado Federal, e estamos
encaminhando-o às bancadas estaduais, para que
façam o mesmo, até porque não mais há razão, num
momento de crise como o que vivemos, inclusive por
questão ideológica, de passar a geração e a
transmissão de energia ao setor privado.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa
recebe o registro de V. Ex".

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PPS - RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sra. e Srs. Deputados, hoje a Câmara dos Deputados
deverá - ou deveria - aprovar o substitutivo do Senado
Federal que trata da reforma psiquiátrica no Brasil.



o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aécio Neves,
Presidente.
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Depoisdedozeanosdemu~apelejaenegociação, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicito
este seria o momento de contemplarmos os p~iquiatras, aos Srs,. Parlamentares que se encontram nas
a sociedade e os portadores de transtornos mentais com diversas dependências da Casa que venham ao
um esboço jurídico que garantisse a humanização do plenário, porque, dentro de poucos instantes,
tratamento psiquiátrico no Brasil. iniciaremos a Ordem do Dia.

Estou chegando a esta Casa agora. Sou médico O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
psiquiatra. É claro que não tive oportunidade de palavra pela ordem.
participar dos debates com os Srs. Parlamentares, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa.
mas digo, na condição de médico psiquiatra, que, se a palavra.
aprovarmos o substitutiv? d.o Senado.hoje, estaremos O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela
oferecendo ao povo brasileiro uma lei que certamente ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Aécio
não condiz com as aspirações das sociedades Neves, o assunto de que vou tratar neste momento é
científicas de psiquiatria, nem corresponde aos muito importante para a Câmara dos Deputados e para
anseios dos usuários do sistema de assistência o País. Refere-se a Comissões Especiais instaladas
psiquiátrica, dos familiares e dos profissionais de nesta Casa, especialmente a que examina a proposta
saúde mental em todo o Brasil. de reformulação do Código Penal brasileiro.

Pelo que pudemos perceber, em conversas com A sociedade tem cobrado mudanças em nossa
os Deputados, até este momento não se chegou a um legislação, especialmente no Código Penal, de 1940,
consenso sobre pontos polêmicos do projeto de lei que sofreu profunda reforma no ano de 1980. De lá para
que deve ser posto em votação nesta tarde. cá, houve apenas modificações pontuais, que não

Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Deputados, se não aco.mpanham a velocid~de ~m que .~van9a a nos~a
vamos oferecer ao Brasil uma lei de assistência SOCiedade, 9ue,a cada dia, eXige modiflcaçoes nas leiS,
psiquiátrica com fundamento científico para ad~q~a-Ia~ aos novos tem~s. _ .. ,
correspondente a anos de luta dos profissionais da Ha sltuaçoes em q~e a leglslaçao deverIa sair a
saúde, que o Parlamento brasileiro não a aprove hoje. f!ente de seu te~po. Infeltzment~, o que vem.?s, como
Há outras formas de agir, enquanto não se encontra e_o ca~o, espeCialmente, d~ Lei ~e Execuç~o "penal,
algo melhor. Poderíamos apelar para o Ministério da sa~ lel~ retrogra?as, que nao reunem ?ondlçoes d~
Saúde no sentido de pôr em ação medidas que aphcaçao. Elas tem de ser adequadas a nossa reah-
melhorariam muito mais a assistência psiquiátrica no dade. ,. , . . _
Brasil do que essa lei. Por exemplo, seo Ministério da . .A mldla, os vanos pr?wamas de televlsao e os
Saúde pusesse em cada equipe do programa Saúde Jornal~, apresentam matenas que merecem ser
da Família um especialista em saúde mental - hoje examinadas por esta Casa.
mais de 95% dos Municípios brasileiros não dispõem Já apresentei à Mesa proposta de modificação
de um só profissional em saúde mental -, da lei em relação à maioridade penal. Essa discussão
aperfeiçoaríamos muito o atendimento. tem que acontecer, as pessoas precisam opinar. O

O Ministério da Saúde minimizaria o problema assunto tem que s~r inserido na pa~ta de ?iscussões
das internações se desengavetasse a proposta do do C?ongresso NaCional, a populaçao esta clamando
ex-Ministro Adib Jatene, que previa a disponibiliza- por ISSO. . , . .
ção, para o atendimento ao paciente portador de . Temos apresentado I~umeros proJ~tos com.~ 10-
transtorno mental, de uma equipe de especialistas tUltO de mudar algumas COI~S. Falo hOJe espec}fl?a-
em saúde mental. Seriam oferecidos recursos à famí- mente da proposta de alteraçao do art. 180 do Codlgo
lia para adquirir remédios, possibilitando o tratamento Penal brasllel.ro. S .
do paciente em sua própria casa, com o acompanha- Sr. ~res~de~te,. S~ e Srs. Deputados, ? cnme de
mento dessa equipe de especialistas. receptaçao nao e ViStO com a mesma graVidade com

• ., •• A que se vêem os crimes de roubo, furto e extorsão, por
HOJe o S.US gas~a em media ~II reais por mes exemplo. Mas sabemos que, se não houver receptador,

com. :ssas Internaçoes, que nao melhoram a não haverá ladrão, porque o marginal não terá para
con~lçao humana do portador de transt~r~o ment~1. quem vender o produto do crime.
Se Implementada a proposta do ex-Ministro Adlb O .. .
Jatene gastaríamos menos dinheiro _ 800 reais _ e Código Penal precisa_ser alterado n~sse ponto,

. ' porque os receptadores estao soltos, estimulando a
danamos melhor tratamento a esses doentes. prática de crimes. Produtos que são roubados no País

inteiro têm comércio garantido com os receptadores,
que, embora saibam que estão praticando crime, não
se importam com as conseqÜências, porque sabem
que as penas são brandas e não se adaptam ao tipo pe
nai do furto.
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Até Opresente momento, as penas para o crime ""Já pensaram se um dia desses ficar mesmo
de receptação têm sido aplicadas em dissonância com comprovado que a diretoria do Banco Central favore-
a gravidade do fato. Se a receptação consiste na ceu o banqueiro-ladrão Salvatore Cacciola?", pergunta
conduta pela qual uma pessoa adquire, recebe e o jornalista. Todos se lembram - e foi fartamente divul-
transporta, conduz ou oculta em proveito próprio ou gado - do assumido socorro vergonhoso ao bancos
alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influi para Marka e FonteCindam, que lesou os cofres públicos
que terceiros de boa fé a adquiram, recebam ou em bilhões de dólares. Deverá o Banco Central ser ex-
ocultem, nada mais natural que a pena a ser aplicada tinto por tal operação fraudulenta? E, no caso de cor-
ser a mesma do crime que a originou. Caso a coisa seja rupção nas escolas e nas universidades, devemos ate-
produto de um crime de roubo, para o qual é prevista ar fogo n~la~? E, s~ um p~dre desonr~ a b~tina, deve-
pena de reclusão de quatro a dez anos e multa, por mos supnmlr a Igreja? - diverte-se o Jornalista.
exemplo, fato que o receptador conhece, deve ele Carlos Chagas fala da história do cidadão que,
receber as mesmas penas do crime primevo, pois o para acabar com o adultério da mulher, mandou tirar o
conseqüente, o de receptação, tem previsão de sofá da sala. "Se maus funcionários roubaram, mete-
reclusão de um a quatro anos e multa, portanto uma ram a mão e se locupletaram, pau neles. Devem res-
pena menor. Ora, se a pena é menor para a receptação, ponder pelos seus atos. O que não dá para entender é
pode-se concluir que há, de certa forma, incentivo a que o fecham~nto de órgãos públicos por.~onta d~ fa~ca-
esse crime continue ocorrendo, inclusive aumentando. truas praticadas por seus eventuais dlngentes , diZ.

A proposta de alteração, na realidade, é um alerta. De extinção em extinção;. vamos, realme~t~,
Solicito à Presidência da Casa que acelere o ritmo da chegando aOAnd~ querem os artlflces d~s~e de.let~no
apreciação das propostas de mudanças no Código Pe- '!l0delo economlco que nos assola. O o~jetlvo prinCipal
nal brasileiro. É preciso realizar profunda mudança nos e e.nfraqu,s::er, ~esm~ntar e desmorall~ar .0 ~stado
nossos Códigos Civil e Penal. Esperamos que isso n~clonal, ultima trincheira c~paz de gar~n!lr a jusÍl9a so-
aconteça o mais rapidamente possível, para colocar as clal.e de promover a me!hona das condlçoes de Vida da
leis em sintonia com os tempos atuais. maior part~ da p~pula~ao. .
... O bnlhante Jornalista Carlos Chagas lembra ainda

Muito obngado, Sr. PreSidente. que o Poder Público, nos tempos modernos, vinha
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. contrabalançando a ação dos privilegiados ávidos de

Presidente, peço a palavra pela ordem. aumentar seus lucros. O Estado tinha também a função
OSR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa a de ser o foco de resistência em prol da nossa soberania

palavra. e de nossa integralidade territorial. Tinha, porque, do
O SR SEVERINO CAVALCANTI (PPB _ PE P I jeit~ que vão as coisas, os gestores do Estado nacional

. . _ .' ~ a estao se transformando em seus algozes.
ordem. Sem revlsao do, o~dor.) - Sr. Pr~ldente, S(-:e Carlos Chagas enfatiza que tais desmontes
Srs. Dep.utados, venho ?~nbuna para pedir a transcnçao escondem fortes doses de malícia. "No fundo, promove a
no~ AnaiS da Casa ~o luc!do, oportuno e bem elab?rado substituição do público pelo privado. (...) Fragilíssimas
artigo. do ve~erano Jornalista Carlo~ ~h~gas,. publlca~o agências têm ocupado o lugar de antigos e eficazes
na qum~a-fe,l,ra, 22 de março, em va~,los Jornais do P~IS. instrumentos de ação e de controle, como no caso da
So~ o titulo O Desr:nonte d? Estado, ? comp~~ente jor- Agência Nacional de Petróleo, da Agência Nacional de
nallsta, um_dos mais respeitados na area pohtlca, cha- Telecomunicações, da Agência Nacional de Energia e
ma a ~te~çao para .0 fechamento em cas?ata de empre- outras. Algo como dar à raposa a guarda do galinheiro,
sas pubhca~ com Importa~te papel_s~lal e ?om. rele- porque ditas fiscalizadoras nem fiscalizar elas fiscalizam.
vantes serviços prestados a populaç~o. O per!g~ e se ~ Representam os interesses dos fiscalizados".
mod~ pega porque, s~, pegar, o BraSil acabara dlssolvl- "O perigo desse modelo econômico é o da
do feito sorvete ao sol, observa. nossa dissolução, porque investem contra o Estado,

O colunista político lembra que, só nos últimos nada mais do que a nação politicamente organizada",
dias, a sucessão de irregularidades envolvendo direto- observa Chagas. Sobre isso, quero dizer que não sou
res de empresas e autarquias, como o Departamento contra a privatização de muitas das nossas estatais. A
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e a Supe- iniciativa privada tem feito sucesso em áreas antes
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia - reservadas ao Estado. Mas é preciso adotar muito
SUDAM, teve como conseqüência o fim dessas institu- critério nessa política de "Estado-mínimo".
ições. Ou seja, a regra passa a ser a de identificar irre- De vez em quando, como frisa Carlos Chagas, a
gularidades e, automaticamente, determinar a extin- nossa elite econômica - e incluo aqui também grandes
ção de empresas públicas, não importando se o DNER multinacionais, tão pródigas em se apoderar e usufruir
tinha a atribuição de implantar e zelar pela conserva- das benesses do Estado - é flagrada "saindo da barriga
ção das rodovias nacionais e se a SUDAM tinha a mis- esfacelada do poder público e fornecendo provas
são de promover o desenvolvimento da Amazônia. cabais do que realmente pretendem: nada menos do



VI - Ordem do Dia

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

o desmonte do Estado

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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que acabar com o público, que é de todos, em favor do Alguma coisa parecida com as imagens daquele filme
privado, que pertence a poucos". de terror apresentado anos atrás, o Alien, onde o

Portanto, Sr. Presidente, o que estamos vendo é monstro surgia de dentro da barriga de suas vítimas.
uma onda desenfreada para acabar com o Estado. O diabo é que o feitiço pode voltar-se contra os
Temos de reagir! feiticeiros. S.e por hipótese encontrarem sinais ~e que

Essa é a nossa posição. ~m ma~ diretor da Coca-Cola _andou p~a~lcand~
Irregulandades durante sua gestao, o remedlo sera
fechar a empresa e privar a humanidade de continuar
sorvendo a beberagem? Imagine-se maracutaias na
indústria automobilística. Voltaríamos a andar de
carroça ou a pé, no caso de alguns carroceiros
também se dedicarem a falcatruas?

Mas tem pior. Corrupção nas escolas e nas
universidades? Fogo nelas. Um padre desonra a bati
na? Suprima-se a igreja.

Enquanto não sobrevém esses inusitados ridícu
los importa notar algo de estranho na estratégia limita
da ao desmonte do Estado. Longe de exprimir reações
primárias, ela esconde fortes doses de malícia. No fun
do, promove a substituição do público pelo privado.
Num exemplo: fragilíssimas agências têm ocupado o
lugar de antigos e eficazes instrumentos de ação e de
controle, como no caso da Agência Nacional de Petró
leo, da Agência Nacional de Telecomunicações, da
Agência Nacional de Energia e outras. Algo como dar à
raposa a guarda do galinheiro, porque ditas fiscaliza
doras nem fiscalizar elas fiscalizam. Representam os
interesses dos fiscalizados. Desde a infeliz frase de
que "o petróleo agora é vosso" até a óbvia perda de
qualidade dos serviços privatizados de telefonia e
energia, a conclusão é uma só: retalham o Brasil como
se tiram lascas de um vasto presunto.

O perigo desse modelo econômico neoliberal é
de nossa dissolução., porque investem contra o Esta
do, nada mais do que a nação politicamente organiza
da. Breve estará em causa nossa unidade. Poderá
desfazer-se o milagre a nós legado pelo colonizador
português, de um país uno e indivisível em meio a
uma América espanhola fracionada.

Tudo em nome da distorção do que hoje cha
mam globalização, antes rotulada de modernidade.
Os benefícios da civilização, da cultura e do avanço
tecnológico deixam de ser metas dedicadas a todos,
constituindo-se prerrogativa de uns poucos - as elites
econômicas. A sorte é que, de quando em quando, os
nossos Aliens são flagrados saindo da barriga esface
lada do poder público e fornecendo provas cabais do
que realmente pretendem: nada menos do que aca
bar com o público, que é de todos, em favor do priva
do, que pertence a poucos.

O perigo é se a moda pega porque, se pegar,
Brasil acabará dissolvido feito sorvete ao sol. Medida
provisória editada terça-feira extinguiu o DNER. Moti
vo? A sucessão de denúncias de corrupção envolven
do seus diretores. Vai a Sudam pelo mesmo caminho,
quer dizer, a regra passa a ser de identificar irregulari
dades e automaticamente determinar a extinção das
instituições, empresas públicas, órgãos e departa
mentos onde elas aconteceram. Não importa se ao
DNER cabia implantar e zelar pela conservação das
rodovias nacionais, ou se à Sudam dava-se a missão
de promover o desenvolvimento da Amazônia.

Já pensaram se um dia desses ficar mesmo
comprovado que a diretoria do Banco Central favore
ceu o banqueiro-ladrão Salvatore Cacciolla? Ou se
surgirem evidências de que o ex-secretário-g~ral da
Presidência da República Eduardo Jorge era sócio do
juiz Nicolau dos Santos Neto, tendo facilitado a libera
ção das verbas para a construção do novo TRT de São
Paulo? Deverá o Banco Central ser extinto, ou ficar de
sempregado o competente Aloysio Nunes Ferreira?

A iniciativa agora adotada pelo Palácio do Pla
nalto lembra a história do cidadão que, para acabar
com o adultério da mulher, mandou tirar o sofá da
sala. Se maus funcionários roubaram, meteram a
mão e se locupletaram, pau neles. Devem responder
pelos seus atos. O que não dá para entender é o fe
chamento de órgãos públicos por conta de falcatruas
praticadas por seus eventuais dirigentes.

Ou dá? Talvez dê, porque de extinção em extin
ção vamos chegando onde querem os artífices desse
deletério modelo econômico que nos assola. O objeti
vo principal é enfraquecer, desmontar e desmoralizar
o Estado nacional, última trincheira capaz de garantir
a justiça social e de promover a melhoria das condi
ções de vida da maior parte da população. O poder
público, nos tempos modernos vinha contrabalançan
do a ação dos privilegiados ávidos de aumentar seus
privilegiados. Vinha. Também era o foco de resistên
cia em prol de nossa soberania e de nossa integrida
de territorial. Era.

Não deixa de ser curioso notar que a destruição
vem de dentro para fora, quer dizer, os gestores do
Estado nacional transformaram-se em seus algozes.
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS

Almir Sá PPB

Francisco Rodrigues PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFUPST

Salomão Cruz PPB

Presentes de Roraima :5

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB PSOBJPTB

Badu Picanço PSDS PSDB/PTB

Dr. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB

Fátima Pelaes PSDB PSDBJPTB

Presentes de Amapá : 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB PSDBJPTB

Haroldo Bezerra PSDB PSDBJPTB

Paulo Rocha PT

Socorro Gomes pedoS PSB/PCDOB

Presentes de Pará : 4

AMAZONAS

Átila Lins PFL PFUPST

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Francisco Garcia PFL PFUPST

Luiz Fernando PPB

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB1PCDOB

Presentes de Amazonas :5
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Partido Bloco

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Confúcio Moura PMDB

Eurípedes Miranda PDT PDT1PPS

Expedito Júnior PFL PFLlPST

Nilton Capixaba PTB PSOB/PTB

Presentes de Rondonia : 5

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL PFLlPST

João Tota PPB

José A1eksandro PSL PUPSL

Marcos Afonso PT

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSOB/PTB

Freire Júnior PMDB

Igor Avelino PMDB

Kátia Abreu PFL PFUPST

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourão PSDB PSDB1PTB

Presentes de Tocantins: 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Antonio Joaquim Araújo PPB

Cesar Bandeira PFL PFUPST

Costa Ferreira PFL PFUPST

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL PFUPST

João Castelo PSDB PSDB1PTB

Mauro Fecury PFL PFUPST

Neiva Moreira PDT POT1PPS

Nice Lobão PFL PFLlPST

Pedro Fernandes PFL PFLlPST

Pedro Novais PMOB

Remi Trinta PST PFLlPST

Roberto Rocha PSDB PSDB1PTB

Presentes de Maranhão : 14
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Partido

Março de 2001

Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho

Antonio Cambraia

Eunício Oliveira

InácIo Arruda

José Unhares

José Pimentel

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Pinheiro Landim

Ubiratan Aguiar

Presentes de Ceará: 12

PIAuí

Átila Lira

8.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

João Henrique

Marcelo Castro

Themístocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 8

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira

Laire Rosado

Lavoisier Maia

MúcioSá

Ney Lopes

Salomão Gurgel

Presentes de Rio Grande do Norte : 6

PSOB

PSDB

PMDB
pedoS

PP8

PT

PSDB

PSDS

PMDB

PFL

PMDB
PSDa

PSDB

PSDB
PFL

PFL

PMDB

PMDB

PMDB

PT

PPB

PMDB
PFL

PMDB
PFL

PDT

PSD8/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PFLlPST

POT/PPS
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Partido Bloco

PARAíBA

Armando Abílio PSDB PSOB1PTB

Avenzoar Arruda PT

Damião Feliciano PMDB

Efraim Morais PFL PFUPST

Inaldo Leitão PSDB PSOB/PTB

Marcondes Gadelha PFL PFUPST

Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB

Presentes de Paraíba : 7

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB

Inocêncio Oliveira PFL PFUPST

Joel De Hollanda PFL PFUPST

José Chaves PMDB

Luiz Piauhylino PSDB PSOB/PTB

Marcos de Jesus PL PLlPSL

Maurilio Ferreira Lima PMDB

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Severino Cavalcanti PPB

Wolney Queiroz PDT POT/PPS

Presentes de Pernambuco : 12

ALAGOAS

Augusto Farias PPB

Divaldo Suruagy PST PFUPST

João Caldas PST PFUPST

José Thomaz Nonõ PFL PFUPST

Luiz Dantas PST PFUPST

Olavo Calheiros PMDB

Regls Cavalcante PPS PDT/PPS

Presentes de Alagoas : 7

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS PDT/PPS

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB

Presentes de Sergipe : 4
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Partido Bloco

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFL/PST
Claudio Cajado PFL PFUPST
Coriolano Sales PMDB

Eujácio Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTB PSOS/PTB
Francistônio Pinto PFL PFLlPST
Haroldo Lima pedoS PSB/PCOOE
Jaime Fernandes PFL PFLlPST
Jairo Carneiro PFL PFUPST
Jagues Wagner PT

João Almeida PSOB PSOB/PTB
João Leão PSOS PSOB/PTB
José Carlos Aleluia PFL PFUPST

José Lourenço PMOB

José Rocha PFL PFUPST

Jutahy Junior PSOB PSDB/PTB

Luiz Moreira .PFL PFUPST

Mário Negromonte PSOB PSDB/PTB

Nelson Pellegrino PT

Nilo Coelho PSDB PSOB/PTB

Paulo Braga PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFUPST

Pedro Irujo PFL PFUPST

Roland Lavigne PMDB

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Presentes de Bahia : 26
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB PSOB/PTB

Antônio do Valle PMDB

Aracely de Paula PFL PFUPST

Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB

Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB

Elias Murad PSDB PSDBJPTB

Eliseu Resende PFL PFLlPST

Fernando Diniz PMDB

Gilmar Machado PT

Hélio Costa PMDB

Jaime Martins PFL PFLlPST

João Magno PT

José Militão PSDB PSOB/PTB

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Mário Assad Júnior PFL PFUPST

Mário de Oliveira PMDB

Mauro Lopes PMDB

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PT8

Nilmário Miranda PT

Odelmo Leão PPB

Olimpío Pires PDT POT/PPS

Osmânio Pereira PSOB PSOBfPTB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL Pl/PSL

Rafael Guerra PSDB PSOB/PTB

Romel Anizio PPB

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL

Saraiva Felipe PMOB

Saulo Coelho PSDB PSDB/PTS

Sérgio Miranda PCdoS PSB/PCDOB

Silas Brasileiro PMD8

Tilden Santiago PT

Zezé Perrella PFL PFlIPST

Presentes de Minas Gerais :35
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Partido Bloco

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB
João Coser PT

José Carlos Elias PTB PSDB/PTB

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFLlPST
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB

Rose de Freitas PSDB PSDB/PTB

Presentes de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral PFL PFUPST

Arolde de Oliveira PFL PFUPST
Dr. Helena PSDB PSOB/PTB

Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB

Francisco Silva PL PLlPSL

lédio Rosa PSB PSB/PCOOB

Jair Bolsonaro PPB

João Mendes PMDB

Jorge Bittar PT

Jorge Wilson PMDB

Laura Carneiro PFL PFUPST

Miro Teixeira POT PDT/PPS

Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB

Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB

Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB

Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro :19
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB

André Benassi PSDB PSDB/PTB

Angela Guadagnin PT

Arnaldo Faria de Sá PPB

Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB

BIspo Wanderval PL PUPSL

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFl PFLlPST

Clovis Volpi PSDB PSOB/PTB

Corauci Sobrinho PFL PFUPST

Delfim Netto PPB

Or. Hélio PDT PDTIPPS

Duílio Pisaneschi PTB PSDB/PTB

Fernando Zuppo S.Part.

Gilberto Kassab PFL PFUPST

Jair Meneguelli PT

Jorge Tadeu Mudalen PMDB

Jose Coimbra PTB PSDB/PTB

José Dirceu PT

José Genoíno PT

José índio PMDB

Julio Semeghini PSOS PSDB/PTB

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB

Luciano Zica PT

Medeiros PL PUPSL

Milton Monti PMOB

Nela Rodolfo PMDB

Neuton Lima PFL PFUPST

Orlando Fantazzini PT

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Rubens Furlan PPS PDT/PPS

Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB

Silvio Tarres PSDB PSDB/PT8

Wagner Rossi PMDB

Xico Graziano PSDB PSDB/PTB

Presentes de São Paulo : 36
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST
Murilo Domingos PTB PSDB/PTB
Taté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB PSOB/PTB

Presentes de Distrito Federal : 1

GOIÁS

Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB

lidia Quinan PSDB PSOB/PTB

Lúcia Vânia PSDB PSOB/PTB

Luiz Bittencourt PMDB

Norberto Teixeira PMDB

Pedro Canedo PSDS PSDB/PTB

Pedro Chaves PMDB

Ronaldo Caiado PFL PFLlPST

Presentes de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT

Marçal Filho PMOB

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB

Nelson Trad PTB PSDB/PTB

Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul :5



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07773

Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST

Affonso Camargo PFL PFUPST

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB

AJex Canziani PSDB PSDB/PTB

Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB

Dilceu Sperafico PPB

Flávio Arns PSDB PSDB/PTB

Gustavo Fruet PMDB

Iris Simões PTB PSOB/PTB

Ivanio Guerra PFL PFUPST

José Borba PMOB

José Janene PPB

Luciano Pizzatto PFL PFUPST

Luiz Carlos Hauly PSOB PSOB/PTB

Márcio Matos PTB PSOB/PTB

Max Rosenmann PSOB PSOB/PTB

Moacir Micheletto PMDB

Nelson Meurer PPB

Odilio Balbinotti PSOB PSOB/PTB

Osmar Serraglio PMOB

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS POT/PPS

Santos Filho PFL PFUPST

Werner Wanderer PFL PFUPST

Presentes de Paraná : 24

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST

Carlito Merss PT

Edinho Bez PMDB

Fernando Coruja PDT POT/PPS

João Pizzolatti PPB

Paulo Gouvêa PFL PFUPST

Renato Vianna PMOB

Serafim Venzon PDT POT/PPS

Vicente Caropreso PSDS PSDB/PTB

Presentes de Santa Catarina : 9
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp POT POT/PPS

Alceu Collares POT POT/PPS

Ana Maria Corso PT

Augusto Nardes PPB

Oarcísio Perondi PMDB

Edír Oliveira PTB PSOB/PTB

Enio Bacci PDT PDT/PPS

Esther Grossi PT

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB

Fetter Júnior PPB

Germano Rigotto PMOB

Marcos Rolim PT

Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB

Orlando Desconsi PT

Osvaldo Biolchi PMDB

Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS

Roberto Argenta PHS

Waldomiro Fioravante PT

Yeda Crusius PSOB PSOB/PTB

Presentes de Rio Grande do Sul: 19



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-fima 28 07775

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 297
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à votação da matéria que está sobre a mesa e
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei n° 3.998/01, de autoria do Poder Executivo, que
"Altera a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei
n° 8.870, de 15 abril de 1994", (equipara a agroindús
tria à empresa rural, determinando que ela passe a
contribuir com 2,5% do faturamento para a segurida
de social e 0,1% para o financiamento do benefício
previdenciário de aposentadoria especial).

Sala da sessões, 27 de março de 2001. 
Assinam:lnocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPST, Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB, Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB, Gerson Peres, Vice-líder do PPB,
Roberto Argenta, PHS, Fernando Gonçalves,
Vice-parlamentar PSDB/PTB

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa foi
informada por um dos signatários de que haveria
intenção de retirar de pauta o requerimento.

Nesse sentido, consultarei os Líderes que assi
naram o requerimento. Se houver entendimento de
que o requerimento deva ser retirado, a Mesa o
fará.Assim, consulto a Liderança do Governo em pri
meiro lugar, já que a base do Governo é que assina a
matéria e, certamente, poderá falar por todos. Posteri
ormente, ouviremos a Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra, pela ordem, o Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
penso que podemos acordar com o encaminhamento
sugerido por V. Exa no sentido de não examinarmos a
urgência, até porque o projeto está em urgência cons
titucional e voltará à pauta necessariamente, na pró
xima semana.

Quando apresentamos o requerimento de ur
gência, havia a idéia de votarmos mais celeremente.
Entretanto, surgiram alguns problemas no exame do
projeto, e, assim, podemos deixara apreciação para a
próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Portanto,
não havendo posição contrária, a Mesa retira, de
ofício, a urgência.

O SR. ODELMO LEÃO - Muito bem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Item 1.

PROJETO DE LEI N° 3.657-C, DE 1989
(Do Sr. Paulo Delgado)

Discussão, em turno umco, do
Substitutivo do Senado Federal ao Proje
to de Lei n° 3.657-8, de 1989, que dispõe
sobre a extinção progressiva dos mani
cômios e sua substituição por outros re
cursos assistenciais e regulamenta a in
ternação psiquiátrica compulsória. Pen
dente de pareceres das Comissões: de
Seguridade Social e Família; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao Substitutivo' do
Senado Federal ao projeto, em substituição à Comis
são de Seguridade Social e Família, ao Sr. Deputado
Carlos Mosconi, ilustre representante de Minas Ge
rais nesta Casa.

O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras e Srs. Parlamentares, tive a grande hon
ra de relatar o Projeto de Lei n° 3.657-C, de 1989, de
autoria do ilustre Deputado Paulo Delgado, quando
de sua votação nesta Casa, há dez anos. Ele foi ao
Senado, lá permanecendo por todo esse tempo. De
pois de ser votado o substitutivo, no ano passado, ele
retornou a esta Casa para apreciação.

Sr. Presidente, por muito tempo, esteve o projeto
no Senado Federal. Tínhamos informações de que
estava sendo aprimorado naquela Casa por meio de
grande acordo feito pelos nobres Senadores e até por
Deputados e pela sociedade em geral, interessada na
questão, extremamente grave, polêmica e muito im
portante para o País. Trata-se de dar conforto,
bem-estar e tratamento eficiente a pacientes psiquiá
tricos, uma plêiade enorme de brasileiros.

Com surpresa, recebi, na Comissão de Seguri
dade Social e Família, um texto que, na minha opi
nião, nada tinha a ver com o projeto original, do Depu
tado Paulo Delgado, que adotava uma linha de mo
dernização da atenção psiquiátrica, da política de sa
úde mental no País, que, até aquele momento, não ti
nha avançado quase nada.



PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE
JURIDICIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA DO PL

N° 3.657-C, DE 1989

Trata-se de texto substitutivo ao PL n°
3.657-8, de 1989, oriundo do Senado federal, que
dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômi
os e sua substituição por outros recursos assistên
ciais e regulamenta a internação psiquiátrica com
pulsória.

Cotejando-se a redação do projeto acima des
crito com a Seção 11 do Capítulo 11 do Título VIII, da
Cconstituição Federal, que trata da Saúde, bem como
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Possuíamos - como ainda possuímos infeliz- rantia de atendimento eficiente, seguro e moderno
mente - manicômios medievais, que cuidavam dos em setor tão importante.
doentes como se não fossem seres humanos. Eram Ressalto ainda que já existe em andamento, no
verdadeiros depósitos de gente, que não tinha a me- Brasil, uma política de saúde mental. É bem verdade
nor condição de sair dali com perspectiva de melho- que ela deveria estar caminhando mais acelerada-
ra, ficando quase que condenada a uma prisão per- mente, mas afirmo a V. Ex~ que foi instituída no País
pétua. há certo tempo. A propósito, cito o Dr. Domingos Sá-

O projeto original do Deputado Paulo Delgado vio, coordenador da área de saúde mental do Ministé-
visava dar ao setor modernidade eficiência caráter rio da Saúde na época em que presidi o Inamps, que
humanitário, competência profis~ional e dignidade ~~u consid~rável impulso.à modernida~eda nova po-
que o cidadão, o ser humano por ele atendido mere- IItlca de ~~de ~e~tal_exlstente~o Pais. ,Onze Esta-
cia. Então, o projeto de S.Exa, que tive oportunidade dos brasileiros Ja dlspoem ~e leis d~ s~ude ment~l,

de relatar nesta Casa, realmente buscava aprimorar a aprovadas pelas. Assemblelas Leglslatl~a~ e mais
legislação e traçar um norte para a saúde mental e a avançadas, atualizadas,. m~ernas e efiCientes do
atenção ao paciente psiquiátrico em nosso País. que a que ora estamos discutindo.

S P "d t S ~ S D t d -' Portanto, além de meu posicionamento pessoal,
r. resl en e, r e rs. epu a os, nao consl- - d C I t h' . d b

go definir no projeto ora em debate uma linha de e,m razao as ques oes que ora evan o,. , a aln a o s-
- d'" t r t taculos referentes aos Estados que Ja avançaram

açao, um. Irecl~name.~o que me possa gatran Ir e- mais do que a Câmara. Seria um retrocesso aprovar-
nha ele ~ Intençao, o vles de que:er, r~al~,e~ e, avan- mos lei, no meu entendimento, desatualizada em re-
çar consideravelmente na atençao pSlqUlatnca. Que- lação a Estados que já caminharam mais do que esta
ro até dizer a V. Ex~ que, no ano passado, quando re- Casa
cebi a incumbência de relatar o projeto, mesmo sa- 'p' 't' _
b d d d'f' Id d d t . t' or ISSO, com mUI a convlcçao, voto pela

en o as I ICU a es ou os en raves reglmen ais " . - d b n r d S d
que enfrentaria, procurei ouvir não só os Pariamenta- reJelçao . o su .s I U IVO o ena o.
res da Comissão de Seguridade Social e Família, MUito obngado.
mas também a sociedade interessada. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe-

P rt t C
" - recer parecer ao Substitutivo do Senado Federal ao

o an o, promovemos na omlssao uma . t b t"t "- . C . - d C t't'-d'- . 'bl' t' d t t proJe o, em su SI U1çao a omlssao e ons I U1çao
a~ lencla pu Ica,"a e para q~e eu pu esse es ar ~ e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao Depu-
nIvel do acordo feito. Para minha surpresa, observei tado Fernando Coruja Vice-Líder do PDI.
que se tratava de acordo apenas entre algumas par- '
tes, e não de acordo amplo e abrangente. O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.

. ._ . ,. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
Realizamos ~ audle~clapublica com a presença sidente, o substitutivo do Senado Federal ao Projeto

de numerosas entidades ligadas ao setor. Na oportu- d L . 03 657 C d 1989' t't' I'" 'd''d d . I' e el n . -, e , e cons I uClona , e Jun ICO
nI a e, comprometi-me a rea Izar outra, para que to- f b t ' . I . I t'
d

· d' . d . . d . .- e o erece oa eCnlca egls alva.
os tivessem o lrelto e partiCipar, ar oplnIao e ma-

nifestar-se sobre assunto que é do interesse de todos
nós, particularmente das entidades que ali se encon
travam. Infelizmente, em razão da urgência, tenho de
suprimir essa audiência pública e relatar o projeto
aqui e agora.

Sr. Presidente, procurando ser coerente e fazer
o melhor possível dentro daquilo que me cabe, não
tenho como oferecer meu voto pela aprovação do
substitutivo. Meu parecer é contrário ao substitutivo
do Senado, porque, no meu modo de entender, ele
não representa aquilo que nós queríamos há dez
anos, assim como não representa nem de longe o
atendimento às necessidades do setor, e também
não representa aquilo que as entidades e os pacien
tes do segmento psiquiátrico pretendem para ter ga-
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os itens descritos pelo § 4° do art. 60 da mesmá Car- O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
ta, referente às cláusulas pétreas, não se -vislumbrou peço a palavra na condição de autor do projeto.
nenhuma violação constitucional. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

Ademais, relativamente à técnica legislativa, o autor do projeto, V. Exa tem preferência e falará em
substitutivo encontra-se em consonância com a Lei primeiro lugar. Em seguida, falará o Deputado
Complementar n° 95/98, razão pela qual, voto pela Arnaldo Faria de Sá.
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem
legislativa do texto em comento. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs.

É o parecer. Deputados, nesta tarde, no plenário da Câmara dos
Sala das Sessões, 20 de março de 2001. - Deputados, estamos homenageando uma parte da

Deputado Fernando Coruja, Relator na CCJA. sociedade brasileira que vive numa zona de sombra e
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há não foi incorporada à sociedade como cidadã do País

oradores inscritos para discutir a matéria. porque não há uma lei nacional que proteja os
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. doentes mentais brasileiros.

Presidente, peço a palavra para uma questão de A lei que regulamenta o processo de internação
ordem. voluntária e involuntária do doente mental brasileiro é

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre de. ~ 93~, com as _divers.as acomo~ações,

Deputado Arnaldo Faria de Sá, V. Exa é o primeiro modlflcaçoes e. ~d~p.taçoes felt~s pelos dlv~rsos
orador inscrito para falar contra o projeto, mas lhe G?ve~nos e Mlnlstenos da Sau~e do Brasil d~

concedo a palavra para formular questão de ordem. pnmelra e da s~gunda metade do se~ulo ~X. E.:'sa .I~I

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Antes de nasceu em razao de processo de estlg~?~lzaça~ c~~11

fazer uso da palavra para falar contra, peço a palavra do do~nte mental, em que a ba~e sanltana e aldeia
para formular questão de ordem. da sa~de .dos loucos d.e todo genero - das p~ssoas

O SR PRESIDENTE (A " N ) _ li V que. nao tinham capacidade de enfrentar a vld? em
. eClo eves em. sociedade ou submeter-se ao contato socIal _

Ex
a

a palavra. I tornaram-se regra na sociedade mundial, baseada
O SR. ARNAL~9 FARIA DE SA (PPB. - SP. em dois princípios e dois preconceitos que se

Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, tornaram blindados insubstituíveis e contaminaram a
o Rel~to~ da Comissão de mérito propôs a rejeição do própria família e 'a própria sociedade que tinha
substitutivo do Senado, ao passo que o Relator da alguma simpatia pelo cidadão homem ou mulher
CCJR deu parecer a favor da constitucionalidade e da portador de doença mental. ' ,
juri~i~idade ~o mesmo. a.uero ~b.er como a Mesa ~e Chega-se ao ponto de, num debate sobre a
poslclona diante da dlvergencla entre os dOIs verdadeira causa da ruptura do equilíbrio psicológico
pareceres. , . de uma pessoa, não se conseguir ver nesse indivíduo

O SR. PRESID~NTE (!\eclo Neves) - Ilustre um ser humano que vive a maior das solidões, o
Deputado Arnaldo Fana de Sa, na verdade, o parecer maior dos isolamentos o isolamento da alma dos
da Cor:n~s~ão de Constituição e ~~stiça n~o é sentimentos. O olhar é'preconceituoso, como ~e os
contr~dlt.ono com o pare~er de ~ento. ASSim, o sãos pudessem mais do que aqueles a quem é
subStitutiVO do Senado vai a votaçao, com parecer atribuída a idéia da insanidade.
contrário do Relator. _ _ O primeiro dos dois preconceitos é a idéia da

O SR. ARNALDO FARIA D,E.SA - Ent~o, ~este periculosidade, a concepção de que o doente mental
caso, ~esmo co~ parecer contrar~~ da C~mlssao de é pessoa perigosa e insusceptível de responder ao
Segu~ld~de SOCial quanto ao mento, vai a voto o contato social. O outro é a idéia da incapacidade civil
substitutivo do Senado? permanente, a noção de que um doente mental nada

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exato. poderia fazer a não ser internar-se para o resto da
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Esse é o vida.

grande acordo que está aparecendo aqui? Sr. Presidente, esta é uma das primeiras leis
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exato. O derivadas da Constituição de 1988, que protegeu,

substitutivo vai a voto, com parecer contrário do Rela- praticamente, todos os cidadãos brasileiros, mas
toro deixou de fora os doentes mentais brasileiros, os

Tem a palavra V. Exa para encaminhar contra o quase 600 mil brasileiros internados e desinternados
projeto. anualmente e os quase 13 milhões de brasileiros
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usuários contumazes de remédios da área da
psiquiatria e que, mantida a lei atual, podem ser
internados a qualquer momento, ou seja, ser retirados
do convívio social.

Quem se beneficiou disso?
A indústria da loucura percebeu a insuficiente

maturidade da sociedade para compreender o grau
de humanidade que precisávamos fazer crescer para
incorporar mais cidadãos ao convívio social e passou
a lucrar com o preconceito. Construiu os macroasilos,
seguindo lógica do início do século, quando se
imaginava que doenças como a tuberculose e a pneu
monia só se curavam com isolamento. Foi o avanço
da Medicina que provou que asilos e sanatórios não
eram lugares adequados para o tratamento de
pessoas portadoras daquele tipo de enfermidade.

Da mesma forma, a evolução da Medicina, da
Psiquiatria, da Psicologia, da terapia ocupacional e
da assistência social tem provado que tratar doente
mental com isolamento, encarceramento, sedação
permanente e preconceito é a melhor forma de
matá-lo em vida e não permitir, jamais, a sua
recuperação.

Sr. Presidente, a sociedade, que,
crescentemente, defende o respeito aos diferentes,
deve querer a diferença. Para tratar uma pessoa que
tem a doença é preciso generosidade maior do que a
necessária para tratar as pessoas consideradas
normais.

Meu projeto tramitou durante doze anos. Foi ao
Senado Federal, recebeu substitutivo, avançou em
alguns aspectos, regrediu em outros, mas chegou
finalmente ao plenário da Câmara dos Deputados.

Eu gostaria de lembrar que, em 1989, o
Deputado Carlos Mosconi deu o primeiro parecer
favorável ao projeto. Ao encaminhar pela recusa do
substitutivo do Senado, do belo trabalho feito pelo
Senador Sebastião Rocha, o Deputado Carlos
Mosconi volta à idéia original do projeto.

Tanto o projeto original, fruto de esforço do
Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, de
familiares, de usuários, de profissionais da área e da
sociedade que quer ver o louco integrado na vida so
cial, como o substitutivo do Senado são produtos de
grande esforço. Se há deficiências - e certamente as
há -, não são as que se podem atribuir à má-fé
daqueles que elaboraram o substitutivo, e sim as
decorrentes de dificuldades próprias de projeto dessa
natureza.

Por isso, Sr. Presidente, em cumprimento ao
acordo firmado com o Senado, não posso deixar de
encaminhar a favor do substitutivo, com a supressão

do art. 4°, que, este sim, mantém a estrutura
manicomial que queremos superar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para
discutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá, que falará contra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs.
Parlamentares, na verdade, meu encaminhamento é
contrário ao parecer do Deputado Carlos Mosconi,
que quer derrubar o acordo feito com o texto do
Senado Federal, um grande acordo. Na discussão
havida nesta Casa, decidiu-se votar o texto do
Senado, ressalvado um destaque supressivo.

Estranhei que o Relator da Comissão de
Seguridade Social e Família, Deputado Carlos
Mosconi, se posicionasse contra o substitutivo do
Senado, que é um texto que avança. O próprio autor
original do projeto, Deputado Paulo Delgado, entende
que o texto daquela Casa pode caminhar no sentido
da desospitalização dos doentes mentais.

Não podemos simplesmente acabar com a
sistemática do tratamento mental. Somente aqueles
que têm um doente na família conhecem os
problemas a enfrentar nas situações de crise. Não
podemos deixar de reconhecer como válido o
argumento, anteriormente apresentado, de que não
podemos admitir a indústria da loucura, dos que
buscam resultados econômicos no problema
vivenciado pelo doente mental, mas também não
podemos simplesmente extinguir os hospitais, como,
de certa forma, indicava o projeto inicialmente
aprovado pela Câmara dos Deputados, sem dar às
famílias de doentes mentais uma alternativa.
Sabemos que, quando há a crise, ocorre uma
situação realmente incontrolável dentro dos lares
que, lamentavelmente, abrigam alguém nessas
condições. Como diz o ditado popular e confirmam as
ocorrências policiais, uma pessoa se torna treze
quando tem esses problemas de difícil solução.

O caminho para a desospitalização deve ser
buscado com muita luta. O texto originário da Câmara
criaria para muitas famílias uma insegurança
momentânea, porque ninguém saberia o que fazer
diante da situação pretendida pelo texto aprovado na
Câmara. O substitutivo do Senado, por outro lado,
ressalvado o destaque supressivo do art. 4° e a
proposta que altera o inciso I do art. 10, deve,
efetivamente, resolver os casos em que não-loucos
têm de decidir pelos portadores de deficiência men
tal.



O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados,
estamos diante de votação de importância histórica.
Na Constituição brasileira, uma das principais
garantias constitucionais assegurada a todos os
cidadãos é que ninguém será privado de liberdade
sem o devido processo legal. Essa garantia
constitucional nunca foi válida em nosso País para os
portadores de sofrimento psíquico, que podem ser
encaminhados aos manicômios e mantidos atrás dos
muros pelo resto de suas vidas, sem qualquer
processo legal.

O que estamos votando hoje, inicialmente, é a
criação de lei federal que estabeleça o devido
processo legal, o que permitirá, nos casos de
internação compulsória ou involuntária, a criação de
procedimento definido e regrado juridicamente.
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Sr. Presidente, parece que ',estamos sobre o Sistema Único de Saúde, sobre a melhor
preocupados apenas com a desospitalização, mas aplicação de seus recursos financeiros. Em 1999, 500
temos de nos preocupar também com a família que milhões de reais foram aplicados nas autorizações de
tem um doente mental em seu seio e acaba sendo internamentos hospitalares na área de Psiquiatria.
obrigada, quando há crise, a conviver com situações Desses 500 milhões de reais, 450 milhões foram
incontroláveis. Além disso, temos de lembrar que há aplicados em pacientes internados; somente 50
necessidade de que o Ministério da Saúde forneça os milhões, em outras formas de tratar o doente mental
medicamentos necessários aos doentes, para que seja nos núcleos residenciais e terapêuticos, seja nos
possa ser amenizado o dia-a-dia dessas famílias - o núcleos de assistência psicossocial, seja nos
Ministério apóia o projeto, mas não fornece os ambulatórios, seja onde se realize projeto de
medicamentos necessários para que a família possa ressocialização com tarefas de trabalho coletivo.
a!ender aos pacie_ntes portadores de ?oença mental, Portanto, está provado que essa lei já vem, por
ajudar.na regr~ssao do. quad~~ e, efetivamente, fazer uso e costume da sociedade, sendo aplicada nesse
sua relntegraçao no S~IO familiar. . . desejo. No início dos anos 90, o Brasil contava com

Porta,n~o, contran~m~nte ao que f?1 dito pelo.Re- 100 mil leitos em hospitais psiquiátricos. Hoje, conta
lator,~e mento da Comlssao de Segundade Social e com 68 mil. O internamento hospitalar não cura o
Famllla, que quer derrubar o texto do Senado Fed- paciente louco e não o reabilita para a sociedade.
eral, encaminhamos a favor do texto daquela Casa, . ,
por entendermos que representa avanço em relação . S~~~s a favor de que esta ~el, apos onze anos,
ao texto da Câmara dos Deputados. seja definitivamente aprovada. So mudamos o nosso

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Concedo voto, favorável à aprovação do s~bstitutivod~ Senado
a palavra ao Deputado Ivan Paixão para falar Federal, com a ~men~a supres~lv~ do art. 4 ,porq~e

f I t
' ela perpetua os investimentos publlcos na construçao

avorave men e. d h't"" .
O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS _ SE. Sem e novo~ osp~ ais pSlqUlatncos.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. MUito obngado.
Deputados, não apenas os Deputados Federais, mas O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para falar
toda a sociedade brasileira, em especial os a favor da matéria, concedo a palavra ao ilustre
profissionais da área de saúde, estamos há onze Deputado Dr. Rosinha.
anos esperando a votação nesta Casa de projeto O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
sobre os manicômios. Em 1989, o Deputado Paulo orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Marcos Rolim
Delgado deu entrada na Câmara dos Deputados em fará o encaminhamento.
projeto de lei que tem por objetivo encaminhar as O SR PRESIDENTE (A' . N ) _ P f I
questões da Psiquiatria brasileira, da chamada . ,. eClo eves ara a ar
reforma psiquiátrica ou reforma manicomial. a favor da ~atena, concedo a palavra ao Deputado

, Marcos Rollm.
Quem passou pelos bancos de faculdades de

Medicina - há muitos Deputados Federais que são
médicos - sabe o horror que é, em certas situações,
cursar a matéria Psiquiatria nas aulas práticas
exercitadas nos manicômios brasileiros. É um
verdadeiro inferno: seres humanos enclausurados,
enjaulados, muitos permanentemente dopados.
Muitos deles passam quatro, cinco, dez anos em
internação ininterrupta, esquecidos pelas famílias e
pela sociedade.

Este projeto de lei recebeu substitutivo no
Senado Federal, que, no entender do Partido Popular
Socialista, trouxe aprimoramentos e avanços. Hoje
defendemos o substitutivo, com a supressão do art.
4°, porque ele perpetua os investimentos públicos nas
construções de hospitais psiquiátricos e manicômios.

Sr. Presidente, não se trata de falarmos aqui
somente em extinção de manicômios, mas também
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É evidente, Sr. Presidente, que, na opção pelo
substitutivo do Senado, não estamos definindo o que
seria o nosso sonho de regulamentação a mais
avançada possível. Há retrocessos com relação ao
projeto original. Não estamos finalmente tomando
posição proibitiva da construção de novos hospitais
psiquiátricos, sejam públicos, sejam privados.

Estamos, portanto, atrás de leis já aprovadas
em vários Estados brasileiros. No Rio Grande do Sul,
fui autor da lei da reforma psiquiátrica, que completa
dez anos de vigência. Naquele Estado, há dez anos,
não se constrói um hospital psiquiátrico e não se
amplia um leito na rede instalada. Quando aprovamos
aquela lei, inspirados pelo esforço do Deputado Paulo
Delgado, autor do projeto original nesta Casa, que
criou referência para o trabalho de todos nós, e
apoiados por movimento nacional de luta dos
trabalhadores em saúde mental, o que se dizia, à
época, naquele Estado, era que, a partir daquela
proibição, o sistema entraria em colapso, porque
havia demanda extraordinariamente alta por
internações, o que levaria o sistema todo à falência.

Verificamos, ao longo desses dez anos, quando
não se construíram hospitais psiquiátricos no Rio
Grande do Sul e não se ampliou a capacidade de
leitos, uma diminuição de 30% nas internações
psiquiátricas compulsórias. Há um motivo muito
simples: a lei gaúcha estabelece a obrigatoriedade de
informação ao Ministério Público de toda internação
não consentida. Apenas essa determinação,
evidentemente somada à criação de serviços
alternativos, abertos em vários Municípios do Estado,
foi suficiente para que muitas das internações
abusivas, até então uma regra, deixassem de existir.

Ao aprovar o substitutivo do Senado,
precisamos garantir alguns avanços fundamentais,
os quais estão consignados no projeto e serão
consagrados pelo texto aprovado nesta Casa se
tivermos o destaque supressivo do art. 4°. Teremos
condições de garantir aos internos, portadores de
sofrimento psíquico no País, que não sejam mais
tratados como hoje vêm sendo em vários Estados.

No ano passado, os Deputados Federais Paulo
Delgado, Dr. Rosinha, Fernando Gabeira e eu
percorremos vários Estados, na 1a Caravana
Nacional de Direitos Humanos, em visitas a hospitais
psiquiátricos e clínicas privadas. Sr. Presidente, o que
vimos - e está retratado no relatório da Comissão de
Direitos Humanos - é o modelo absolutamente
desumano, que trata a grande maioria dos pacientes
psiquiátricos como objetos descartáveis, empilhados
em celas e trancafiados muitas vezes por toda a vida.

Vimos, em Goiânia, clínicas psiquiátricas que fazem
neurocirl.Jrgias, a estereotaxia. Encontramos um
desses pacientes deitado no leito, e o Deputado
Paulo Delgado e eu perguntamos ao médico que
havia recomendado a intervenção cirúrgica
irreversível se sabia o estado civil do paciente. Ele
nem sequer tinha essa informação. Em várias clínicas
psiquiátricas do País, vimos pacientes sedados com
abuso medicamentoso, amarrados pelos braços e
pernas, sem que ninguém pudesse interferir e
resguardar seus direitos.

Em nome desses pacientes, da condição de
seres humanos e da dignidade que nunca lhes foi
reconhecida nos manicômios, entendemos que a
aprovação do projeto do Senado pode constituir
importante avanço. E, em nome desse avanço, a
Câmara se prepara para votação de importância
histórica, que, tenho certeza, será a aprovação, por
unanimidade, do substitutivo do Senado, com o
destaque supressivo do art. 4°.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Fernando Coruja, para falar
favoravelmente.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, estamos discutindo e, provavelmente,
vamos votar projeto de extraordinária importância,
embora complexo, que mexeu com famílias que têm
doentes mentais, com setores ligados ao tratamento
de doenças mentais.

Devemos primeiro enaltecer a batalha do
Deputado Paulo Delgado, que, nesses dez anos,
lutou para que o projeto pudesse, enfim,
transformar-se em lei.

A idéia de S. Ex" é muito importante no sentido
de acompanhar a evolução e a situação do mundo
quanto à doença mental. Ao longo da História, há um
processo de discriminação com o doente mental que
acabou segregando-o em hospitais e tratando-o com
terapêuticas, muitas delas que não funcionavam. Os
manicômios acabaram sendo apenas local de
reclusão, onde a família, às vezes, segrega a pessoa
por desafetos políticos, por questões de herança ou
por vários fatores. Quem tem doença mental tem de
ser ali trancafiado.

Ora, o projeto vem estimular, primeiro, terapias
alternativas, como hospitaldia, tratamentos
alternativos ambulatoriais, com a finalidade de
integrar o doente mental à sociedade. Caminha-se no
sentido de limitar a construção de novos leitos
hospitalares para tratamento de doença mental e até
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de proibir, como disposto inicialmente, o
internamento do doente mental num hospital isolado
que o segregue, porque coloca nele um carimbo:
"você é diferente, você é um doente mental". E o isola
completamente dos outros que se consideram
"normais" - entre aspas -, produzindo, portanto, a
segregação.

O projeto tem a finalidade de integrar os que são
maltratados por uma série de procedimentos que
estão na mesma linha de modernidade do nosso
sistema penal: segrega, não trata, não cura e rotula. É
preciso mudar, sim, e, por isso, o projeto vem em boa
hora.

Entretanto, há discussão sobre os termos ado
tados. Há duas alternativas: ou votamos pelo substitu
tivo do Senado, ou dizemos "não" ao substitutivo e vo
tamos pelo projeto original da Câmara. Não há mais
oportunidade para emendar. Podemos simplesmente
votar num ou noutro, ou então apresentamos emen
das supressivas ao texto do Senado.

Assim é que deve ser encaminhado, para acor
do que suprime fundamentalmente o art. 4° do Sena
do, que, de uma forma ou de outra, prevê a constru
ção de novos leitos psiquiátricos em locais onde não
existem hospitais psiquiátricos.

Não queremos deixar nenhuma margem para
que isso seja possível. Queremos que os doentes
mentais sejam internados, quando preciso, num hos
pital geral. Eventualmente, até numa ala psiquiátrica,
mas não num hospital psiquiátrico nos moldes tradici
onais, que segrega nossos doentes. Vamos votar pela
supressão do art. 4°.

Temos de discutir ainda - infelizmente, só temos
cinco minutos - a supressão do art. 5° e, no meu en
tendimento, também a supressão do parágrafo único
do art. 10, que dá atribuições ao Ministério Público.
Solicitamos a supressão do art. 5° porque dá idéia
ainda de continuidade do modelo atual e possibilita a
construção de leitos hospitalares psiquiátricos. Esta
mos discutindo a possibilidade de acordo. Parece-me
que o acordo para supressão do art. 4°, o mais impor
tante, está consolidado.

Vamos discutir a possibilidade de supressão do
art. 5° e, quem sabe, do § 1° do art. 10, um tanto quan
to redundante. Dá atribuições ao Ministério Público, e,
embora tenha dado parecer pela constitucionalidade,
existe discussão nesse aspecto. Dou parecer pela
constitucionalidade para não criar mais imbróglio, o
que dificultaria a aprovação.

E também pode criar funções para o Ministério
Público que poderiam ser consideradas inconstitucio
nais, mais um componente para se criarem novas difi
culdades na aprovação do projeto.

Então, vamos suprimir o art. 4° e discutir até o fi
nal da sessão e, na hora de votar, se manteremos ou

não o art. 5°, sobre acordo da supressão, ou
mant!?rer1)ps ou não o § 1° do art. 10, para o qual
somos também a favor da supressão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) fala
Concedo a palavra ao Deputado Henrique Fontana,
para descuti a Matéria.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. E Srs.
Deputados, quero, em primeiro lugar, registrar da tri
buna que hoje a Câmara Federal vive uma daquelas
votações que marcam a hístoria de um País. Ao longo
da nossa hístoria recente, muita discriminação se
estabeleceu contra homens e mulheres que padecem
de qualquer problema psíquico.

Hoje os livros nos ensinam coisa que a Hístoria
Deixou para trás e que representaram, naquele mo
mento, verdadeiras agressões contra homens e mu
lheres que enfrentavam situação de sofrimento psí
quico e eram tratados de maneira absolutamente de
sumano, sem nenhum respeito por sua condição de
cidadãos que precisavam de tratamento e apoio da
sociedade. Procurou-se, em alguns momentos, isolar
esses homens e essas mulheres do restante da soci
dade. Procurou-se em alguns momentos, isolar esses
homens e essas mulheres do restante da sociedade.
Cometeu-se o crime dessa discriminação.

Nós, como sociedade, fomos avançando e com
preendendo que a maneira de enfrentar o sofrimento
psíquico era outra que não as velhas forma de inter
nação, do asilamento, da exclusão e da separação
dessas pessoas da sociedade.

Pois o projeto de lei, que seguramento, transfor
maremos em lei na tarde de hoje, avança a legislação
brasíleira a fim de garantir que nenhum cidadão pode
rá ser, contra sua vontade, excluído e apartado da so
ciedade para fazer tratamento. Ele ainda garante que
vamos diminuir a nacessidade do número de leitos
Hospitalares. Na imensa maioria, para não dizer na
quase totalidade das situações, o melhor lugar para
aqueles que enfrentam o sofrimento psíquico fazem o
tratamento é exatamente no convívio com a socieda
de, freqüentando ambulatórios qualificados, compar
tilhando do espaço com seus amigos, freqüentando
oficinas, conversando nas ruas, ao contrário do que
diziam, há alguns anos, aqueles que procuraram,
quem saber por desinformação ou até por interesse
comercial, defender a necessidade de um número
maior de leitor hospitalares, que sempre foi superdi
mensionado em relação á necessidade real da popu
lação que precisa desse tipo de tratamento.

Cumprimento desta tribuna todos aquele que,
ao longo desses anos, construíram o movimento da
luta antimanicomal, pessoas que tiveram a coragem
de ir a tantos lugares e enfrentar preconceitos, abrir a
discussão, sensibilizar Deputados, lideranças que tal-
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ves não conhecessem a matéria com a profundidade os pacientes que precisam de contenção? Onde va-
que deveriam conhecer. mos colocá-los? Em casa? Em hospitais normais?

Há pessoas que hoje andam pelo Brasil e dão Vamos colocar esses pacientes em enfermarias ina-
exemplos de reintegração á sociedade. Em muito ca- dequadas? Não, é preciso levar em consideração a
sos, estiveram dez, quize, vinte anos asilados e hoje necessidade da comunidade.
estão totalmente integradas, para alegria daqueles Existem cidades que precisam de assistência
que luta pela uma sociedade de direitos plenos. adequada a esse tipo de paciente. Não vamos resol-

Quero dizer aos meus colegas Deputados que ver um problema para gerar outro. Se acham que o
ainda têm alguma dúvida sobre este projeto que a re- tratamento evolutivo psiquiátrico deve fazer com que
tiem das sua cabeças e apostem nessa moderniza- o paciente seja tratado ambulatorialmente, que se tra-
ção das relações sociais do Brasil. te esse paciente dessa maneira.

Tenho certeza, Sras. e Srs. Deputado, de que Mas os que precisam de internação têm que ser
luta antimanicomial haverá da dar hoje mais um pas- internados. O que precisa de internação tem que ser
so dos tantos que continuará dando no futuro. Uma colocado no leito adequado. E, naquelas pequeninas
lei, como sabemos, não resolve os problemas do pre- cidades de um Estado do Nordeste ou mesmo do Sul,
conceito, mas ajuda a sociedade a construir um cami- que não têm condições de dar assistência adequada,
nho para enfrentá-los. Essa lei vai ajudar a sociedade onde se vai internar esse tipo de paciente?
brasileira a vencê-los. Haveremos de esta em cada Dizem que os doentes sofrem maus-tratos.
canto do País com essa lei debaixo do braço,dizendo Então, o problema não é a construção de nosocômi-
que aquele preconceito que ainda persiste deve ser os. Dizem que os doentes não recebem tratamento
combatido. adequado. Então, que se fiscalize. Dizem que os do-

As pessoas que padecem do sofrimento psíqui- entes não recebem tratamento oportuno. Então, que
co enfrentam um problema de saúde como qualquer se façam auditorias. O que não se pode é deixar de
um de nós. Em alguns casos, precisam de internação construir hospitais nos locais que deles necessitam.
hospitalar, mas, na maioria deles, não precisam de in- Falar sobre a setor de saúde de São Paulo, falar
ternação, muto menos de internação crônica, em que sobre o setor de saúde do Rio de Janeiro é uma coisa,
as pessoas se tornam verdadeiras prisioneiras em 10- mas haverá possibilidade, segundo o que diz o art. 4°,
cais que jamais podemos chamar de hospitais, mas de dar assistência nos locais onde ela não houver?
de prisões que retiram a liberdade de pessoas que Não estaremos assim fazendo uma transferência de
têm todo o direito e as condições de conviver com to- problemas? Para onde transferir o doente que deve
dos nós e de contruir a sociedade brasileira. ser internado? Onde devemos colocá-lo?

~ue ~otemos todo pela aprovação dst projeto, e Quem tem na família paciente psiquiátrico, ne-
o Br~sll vai.estar dand? um grande passo no resgate cessitando de internação sabe que ele não pode ficar
da Cidadania deste Pais. em casa, em hospital normal ou em CTI. Ele tem que

Obrigado, Sr. Presidente. ter internação adequada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a Se há alteração no tratamento psiquiátrico, va-

palavra, para falar favoravelmente, o Deputado mos aumentar a fiscalização. Esse é o problema do
Damião Feliciano. País. Deve-se fiscalizar o que tem de ser fiscalizado e

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem corrigir o que tem de ser corrigido, mas não podemos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu- alterar a Constituição para transferir um problema
tados, acho importante o substitutivo do Senado ao atrás do outro.
projeto, segundo o qual fica proibida, em todo o terri- Apenas quem é psiquiatra ou possui paciente
tór!? ~acion?-I,.a construção de novos hospitais psi- na família com esse tipo de distúrbio sabe que, quan-
qUlatncos publlcos. do os problemas chegam, são necessárias soluções

Com~çamos, c_olegas D~putados, a discussão imediatas, precisas e ideais. Não podemos, simples-
pelo art. 4 , em funçao do destinO dos recursos orça- mente transferir um problema para outro
mentários para construção e manutenção de uma' ,. ~ . .
rede de serviços de saúde mental diversificada e qua- . Portanto, sou favorav~1 a aprovaçao do substltu-
Iificada. tlVO do Senado Federal na Integra.

O que acontece, colegas Deputados, Sr. Presi- Muito obrigado, Sr. Presid~n~e.
dente, é que o art. 4° diz que a construção de novos .? SR. PRESIDENTE (A~~lo Neves) .- P~ra
hospitais psiquiátricos somente será permitida nas discutir, concedo_a palavra ao ultimo orador Inscnto,
regiões onde não exista estrutura assistencial ade- Deputado Salomao Gurgel.
quada. Querem tirar a possibilidade da construção de O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PPS - RN.
nosocômios em cidades onde não existe esse atendi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr;;: e Srs.
mento. E os pacientes que precisam de internação? E Deputados, volto à tribuna para participar da discus-



Requerimentos de Destaque

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente,
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são sobre Psiquiatria no Brasil. A responsabilidade rio Público, como se os psiquiatras fossem verdadei-
desta Casa com relação à matéria é muito grande. ros assassinos de pacientes nos hospitais?

Primeiramente, não podemos fugir à realidade O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não
de que transtorno mental é doença que não pode ser havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
eliminada nem fantasiada. O cidadão brasileiro que discussão.
~doece ment~mente deve ter a~ ~ais amplas garan- Vai-se passar à votação da matéria.
tias de proteçao do Estado brasileiro.

, . . O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
?ual e A

a d.oença no Brasil que, em deter~ma- a palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo
d~s ~Ircunstanclas, seQundo ~ estado do pacl~nte, Bloco Parlamentar PSDB/PTB.
nao e tratada em hospital? Nao podemos partir da , .
concepção, principalmente nós, que formamos o blo- O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neve~) - Concedo
co da Esquerda, de que devemos extinguir, ao longo a palav~a a~ nobre ,?eputado Jutahy Junior, para uma
dos anos, os hospitais psiquiátricos. Nem Pinel, quan- ComunJcaçao de liderança, pelo Bloco Parlamentar
do tirou as correntes dos pacientes mentais na Fran- PSDB/PTB.
ça, após a Revolução Francesa, sugeriu o fim dos ma- O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
nicômios, que, naquele tempo, eram verdadeiros in- Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fernos psiquiátricos. fico imensamente feliz, como representante da Câ-

Hoje, o que temos no Brasil? Na história da Psi- mara dos Deputados, ao ver esta instituição votando
quiatria brasileira, há lutas de especialistas renoma- assuntos de grande interesse para o País. Hoje, após
dos, os quais, nos hospitais e fora deles, adotaram onze anos, estamos votando projeto que trata de polí-
métodos para que o País tivesse Psiquiatria de boa ticas públicas para pessoas portadoras de transtor-
qualidade. Baseados na Psiquiatria dos nossos ante- nos mentais. Amanhã, teremos a importante votação
passados, lutamos hoje para humanizar o tratamento do projeto que dispõe sobre a Lei das S.A. V. Exa o co-
nos hospitais psiquiátricos. locou em pauta desde o início da sua gestão. O nosso

Na época da ditadura, nobres Deputados, em- parti~o o def~ndeu, e o Relator é o Deputado Antonio
presários da saúde construíram verdadeiros depósi- Kandlr, tambem do PSDB.
tos de pacientes mentais. Não os vamos confundir Aproveito a oportunidade para registrar, em
com o verdadeiro hospital, que tem a finalidade de cu- nome do PSDB e no dos membros deste Parlamento,
rar, recuperar e retornar à sociedade o paciente men- a importante participação de V. Exa, Deputado Aécio
tal. Neves, no programa Roda Viva, num momento muito

O Governo brasileiro tem de investir mais na significativo para toda a população perceber que esta
área de saúde. Precisamos de hospitais. A diária Casa não está paralisada. Ao contrário, está sempre
paga hoje pelo SUS é 30 reais. Quando se visita hos- atenta às grandes questões nacionais e tem em V. Exa
pital que presta serviço ao SUS, vê-se o inferno que é. o condutor e catalisador do processo legislativo pau-
O tratamento dado aos pacientes mentais é péssimo. tado em agenda positiva para o País.
Temos de cobrar do Governo uma política de investi- O Brasil necessita de ações que visem aos interes-
mento, a ser aplicada no setor de saúde, o que tam- ses do cidadão comum, que precisa de emprego, carece
bém não tira a essência da nossa luta para criarmos de desenvolvimento e da participação política e demo-
outros organismos ou instituições. O atendimento am- crática para a melhoria da qualidade de sua vida. Repito,
bulatorial, em 95% dos Municípios brasileiros, é zero. não posso deixarde registrarque a participação de V. Exa
O Governo poderia investir nos profissionais da saú- no programa Roda Viva conferiu maior significado à im-
de mental, trazendo-os para o programa Saúde da portância da Presidência drá a este Presidente, em qual-
Família. Poderíamos baseamos na proposta do Dr. quer foro que seja.a Casa, em canal de permanente sin-
Adib Jatene e constituir comissões ou equipes multi- tonia com a sociedade brasileira.
disciplinares para dar assistência ambulatorial ao pa- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
ciente. a V. Exa os cumprimentos e as palavras de estímulo

Sr. Presidente, Srl!!! e Srs. Deputados, é difícil ju- para a continuidade da defesa desta instituição, o
ristas entenderem com profundidade o tratamento que, sem dúvida, não faltará a este Presidente, em
psiquiátrico, o relacionamento psiquiatra/paciente. qualquer foro que seja.
Quem cuida do cérebro humano é o médico psiquia- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
tra. a Mesa os seguintes

Sr. Presidente, sugiro à Casa que o parágrafo
que trata do Ministério Público seja retirado, porque
nós, psiquiatras, somos, constantemente, fiscaliza
dos pelas associações de Psiquiatria e pelos Conse
lhos Regionais de Medicina. Então, por que o Ministé-



Justificação

Sr. Presidente,

DESTAQUE DE BANCADA
(Art. 161, § 20 do RICD)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Sr. Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I,
e § 2° do Regimento Interno, destaque para votação
em separado para o artigo 4° do Substitutivo do Sena
do Federal apresentado ao Projeto de Lei na 3.657-C,
de 1989 que "dispõe sobre a extmção progressiva dos
manicômios e sua substituição por outros recursos
assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica
compulsória".
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Nos termos do art. 161, § 2°, combinado com o Requeiro a V. Ex<'. destaque para supressão do
art. 161, inciso I, ambos do Regimento Interno da Câ- artigo 4° do Substitutivo do Senado Federal ao Proje-
mara dos Depu~ados, requeremos destaoque de B~n- to de Lei n° 3.657-C/89, que "dispõe sobre a extinção
~ada para votaçao em separad? do art. 4 . d~ substltu- progressiva dos manicômios e sua substituição por
tlVO do Senad~ F~eral ao ProJ~to _de Lei n 3.?57-C, outros recursos assistenciais e regulamenta a inter-
de 1?~9, ~ue dlspoe sobr~ a.e~lnçao progressiva dos nação psiquiátrica compuisória".
manlcomlOS e sua substltulçao por outros recursos "O ' . .,

assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica Art. 4 O Poder Publico destinara recursos or-
compulsória. çamentários para a construção e manutenção de uma

Sala das Sessões, 21 de março de 2001. _ r.~de de serviços de saúde men:al diversificada e ~u~-
Deputado Mendes Ribeiro Filho Vice-Líder do IIflcada, sendo que a construçao de novos hospitais
PMDB. ' psiquiátricos públicos e a contratação ou financia

mento, pelo Poder Público, de novos leitos em hospi
tais psiquiátricos somente será permitida nas regiões
onde não exista estrutura assistencial adequada,
desde que aprovada pelas comissões intergestoras e
de controle social dos três níveis de gestão do Siste
ma Único de Saúde - SUS."

Sala das sessões, 27 de março de 2001 . - An
tonio Kandir, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, § 2°, combinado com o

art. 161, inciso V, ambos do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, requeremos Destaque de Banca
da Para Supressão do art. 4° do substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de Lei n° 3.657-C, de 1989, que dis
põe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua
substituição por outros recursos assistenciais e regula
menta a internação psiquiátrica compulsória.

Sala das Sessões, 21 de março de 2001. - Dep.
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE DE BANCADA
(PL 3657-C/89)

Sr. Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
supressivo para o art. 4° do Substitutivo do Senado ao
PL 3657-C/89.

Sala das Sessões, 21 de março de 2001. - Dep.
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I,

e § 2° do Regimento Interno, destaque para votação
em separado para o artigo 5° do Substitutivo do Sena
do Federal apresentado ao Projeto de Lei n° 3.657-C,
de 1989 que "dispõe sobre a extinção progressiva dos
manicômios e sua substituição por outros recursos

A proposição original, apresentada pelo autor e
adotada pela Comissão de Seguridade Social e Famí
lia da Câmara dos Deputados, com emenda, tem
como centralidade, exatamente, a extinção progressi
va dos manicômios, neste caso, as internações psi
quiátricas e a sua substituição por outros recursos as
sistenciais. Não é possível portanto, que a "construção
de novos hospitais psiquiátricos públicos e a contrata
ção ou financiamento, pelo Poder Público, de novos lei
tos psiquiátricos" tornem-se matérias regulamentadas
nesta proposição. O que se quer regulamentar é exata
mente a extinção progressiva dos manicômios e a
construção de unidades de saúde e serviços de saúde
mental que possibilitem a implementação de um outro
modelo assistencial que contraponha ao modelo mani
comial de exclusão social do portador de transtornos
psíquicos vigente e que sejam adiados a todos os
usuários a assistência adequada, os direitos humanos
e definidos na legislação brasileira.

Sala de Sessões, 21 de março de 2001. - Profo.
Luizinho, Více-Líder do PT - Dep. Paulo Delgado,
PT/MG - Dep. Dr. Ro~inha, PT/PR.



"O doente mental que necessita de
hospitalização deve ser tratado num hospital
geral, tal qual o cardíaco, o operado, o aci
dentado. A unidade ou serviços de psiquia
tria num hospital geral deve ser um prolon
gamento ou uma clínica especializada como
todas as existentes no estabelecimento, de
las se distinguindo apenas pelas peculiari
dades mínimas, por que cada uma das ou
tras também se individualizam. São estes
serviços psiquiátricos que deveriam existir
obrigatoriamente em todos os hospitais ge
rais, os que um dia substituirão o velho ma
nicômio." (Revista Atualidades Médicas 
Suplemento: Psiquiatria Atual- Vol. VIII - n°
VI)

Sala das Sessões, 21 de março de 2001. - Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do PT; - Paulo Delgado,
PT - MG; - Or. Rosinha, PT - PRo

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

Requer destaque de bancada do art.
10 do Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 3.657/89.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, 11, b, 4, 161, § 2°, e 162 do Regimento Inter
no, destaque do art. 10 do Substitutivo do Senado Fe
deral ao Projeto de Lei n° 3.657/89.

Sala das Sessões, 21 de março de 2001. 
Regis Cavalcante, PPS.

DESTAQUE DE BANCADA
(Do Bloco PPS/PDT)

Requeiro a Vossa Excelência, nos ter
mos do art. 161, § 2°, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado do § 1°
do art. 10 do Substitutivo do Senado.

Sala das Sessões, 27 de março de 2001. 
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

Justificação

"Os velhos manicômios tem o seu des
tino traçado. Os maiores esforços e as me
lhores intenções no sentido de humanizá-los
e adaptá-los às exigências do tratamento
psiquiátrico fracassaram diante da impene-

Na mesma direção do art. 4° do substitutivo, o
art. 5° propõe regulamentar a indicação das interna
ções psiquiátricas, "quando os recursos extra-hospi
talares se mostrarem insuficientes" e seus parágrafos
1°, 2° e 3° tentam regulamentar as "condições acei
tas" para a internação.

É o caso de esclarecer que esta proposição é
exatamente para resolver o problema histórico da "in
suficiência dos hospitais psiquiátricos" em resolver a
situação das pessoas com transtorno psíquico no
Brasil.

Este projeto tramita há mais de 11 anos no Con
gresso Nacional e, durante este tempo, os hospitais
psiquiátricos não conseguiram provar que são "sufici
entes" e capazes de modificar o modelo de atenção,
desumano e excludente em vigor, como ficou de
monstrado durante a Primeira Caravana Nacional de
Direitos Humanos - Uma amostra da realidade mani
comial brasileira, realizada pela Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados no ano próximo
passado que, conforme relatório, em vários estabele
cimentos, confundia-se os manicômios com prisões,
tamanha a sua semelhança, pela estrutura física,
pelo abandono e fana de convívio social dos seus
usuários, pela violência com que são tratados, por in
ternações abusivas, pela inadequação do "tratamen
to", entre outras mazelas.

Neste período também, o Governo não modifi
cou o sistema de remuneração dos serviços de saúde
mental oferecidos, fazendo prevalecer a concepção
da atenção hospitalar asilar, com o repasse de recur
sos, em sua maior parte, na forma de Autorização de
Internação Hospitalar - AIH, supervalorizando e legi
timando as internações psiquiátricas do atual modelo.

Como bem citou, o Deputado Carlos Mosconi
em seu relatório do Projeto na Comissão de Seguri
dade Social e Família da Câmara dos Deputados,
vale a pena reafirmar as considerações do Professor
Clóvis Martins, livre docente da Clínica Psiquiátrica
da Faculdade de Medicina da USP e, naquela época,
Presidente da Associação Latino-Americana de Psi
quiatria:
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assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica trabilidade de seus muros, da frieza de suas
compulsória". -,- paredes, e da miséria de suas instalações.

Constituem em toda parte problema indisso
lúvel, sorvedouro de recursos e constante
motivo de crítica da própria sociedade que
os mantêm. A única solução para eles é a
demolição pura e simples. Mesmo a suntuo
sidade de alguns não lhes tira a frieza es
sencial e o aspecto de prisão dos velhos
asilos nos quais se inspiraram."

Continuando...



Substitutivo

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os direitos e a proteção das pessoas
acometidas de transtorno psíquico, de que trata esta
Lei, são assegurados sem qualquer forma de discri
minação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual,
religião, opção política, nacionalidade, idade, família,
recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tem
po de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de
qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou res
ponsáveis serão formalmente cientificados dos direi
tos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos das pessoas por
tadoras de transtorgo psíquico:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema
de saúde, consentâneo às suas necessidades;

1I - ser tratada com humanidade e respeito e no
interesse exclusivo de benefiar sua saúde, visando
alcançar sua recuperação pela inserção na família,
no trabalho e na comunidade;

111- ser protegida contra qualquer forma de abu
so e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações pres
tadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação
disponíveis;
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há orado- VII - receber o maior número de informações a
res inscritos para encaminhar a votação. respeito de sua doença e de seu tratamento;

Consulto os Srs. Deputados sobre se abrem VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos
mão da inscrição, já que houve encaminhamento meios menos invasivos possíveis;
unânime nessa direção, a fim de que iniciemos o pro- IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços
cesso de votação. comunitários de saúde mental.

Os Deputados Arnaldo Faria de Sá e Damião Art 3° É responsabilidade do Estado o desenvol-
Feliciano manifestaram-se há pouco favoravelmente vimento da política de saúde mental, a assistência e a
ao projeto. Os Deputados Dr. Rosinha e Ivan Paixão promoção de ações de saúde aos portadores de
acabaram de fazê-lo. Os quatro Deputados declinam transtornos psíquicos, com a devida participação da
da inscrição - o Deputado Ivan Paixão confirma que sociedade e da família, a qual será prestada em esta-
assim procederá. Consulto o Deputado Dr. Rosinha, belecimento de saúde mental, assim entendidas as
apenas para dar agilidade ao processo. Os Deputa- instituições ou unidades que ofereçam assistência em
dos Dr. Rosinha e Damião Feliciano também abrem saúde aos portadores de transtornos psíquicos.
mão da inscrição, ~os quais agradeço mais essa im- Art 4° O Poder Público destinará recursos orça-
portante colaboraçao para a Mesa. mentários para a construtção e manutenção de uma

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota- rede de serviços de saúde mental diversificada e qua-
ção o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Iificada, sendo que a construção de novos hospitais
Lei n° 3.657-8, de 1989, ressalvados os destaques: psiquiátricos públicos e a contratação ou financia

mento, pelo Poder Público, de novos leitos em hospi
tais psiquiátricos somente será permitida nas regiões
onde não exista estrutura, assistencial adequada,
desde que aprovada pelas comissões intergestoras e
de controle social dos três níveis de gestão do Siste
ma Único de Saúde - SUS.

Art 5° A internação, em qualquer de suas moda
lidades, só será indicada quando os recursos ex
tra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1° O tratamento visará, como finalidade per
manente, a relnserção social do paciente em seu
meio.

§ 2° O tratamento em regime de internação será
estruturado de forma a oferecer assistência integral a
pessoa portadora de transtornos psíquicos, incluindo
serviços médicos, de assistência social, psicológicos,
ocupacionais de lazer, e outros.

§ 3° É vedada a internação de pacientes porta
dores de transtornos psíquicos em instituições com
características asilares, ou seja, aquelas desprovidas
dos recursos mencionados no § 2° é que não assegu
rem aos pacientes os direitos enumerados no pará
grafo único do art. 2°.

Art. 6° O paciente há longo tempo hospitalizado
ou para o qual se caracterize situação de grave de
pendência institucional,decorrente de seu quadro clí
nico ou de ausência de suporte social, será objeto de
política específica de alta planejada e reabilitação psi
cossocial assistida, sob responsabilidade da autori
dade sanitária competente e supervisão de instância
a ser definida pelo Poder Excutivo, assegurada a con
tinuidade do tratamento quando necessário.
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Art. 7° A internação psiquiátrica somente será bem cpmo à autoridade sanitária responsável, no pra-
realizada mediante laudo médico circunstanciado zo máximo de 24 horas da data da ocorrência.
que caracterize os seus motivos; Art. 13 Pesquisas científicas para fins diagnósti-

Parágrafo único. São considerados os seguintes cos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o
tipos de internação psiquiátrica: consentimento expresso do paciente, ou de seu re-

I - internação voluntária: aquela que se dá com presentante le~al~ e s~m a devida comunicação aos
o consentimento do usuário' conselhos profissionais competentes e ao Conselho

11
' _. I'" I d' Nacional de Saúde.

- Internaçao Invountana: aquea que se a Art 140C Ih N' Id S 'd h b'
t· t d ' . d"d d t' . onse o aCiona e au e, no am 1-sem o consen Imen o o usuano e a pe I o e ercel- t d t - ., . - . Io e sua a uaçao, cnara comlssao naclona para

ro; e acompanhar a implementação desta Lei.
111- internação compulsória: aquela determina- Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua

da-pela Justiça. publicação.
Art. 8° A pessoa que solicita voluntariamente A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,

sua internaçao, ou que a consente, deve assinar, no peço a palavra para orientação de bancada.
momento da admissão, uma declaração de que optou O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Chamarei
por esse regime de tratamento. os partidos, na ordem do menor para o maior, para

Parágrafo único. O término da internação volun- orientação de bancada.
tária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
por determinação do médico assistente. palavra pela ordem.

Art. 9° A internação voluntária ou involuntária O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
somente será autorizada por médico devidamente re- Exa a palavra.
gistrado no Conselho Regional de Medicina - CRM O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.
do Estado onde se localize o estabelecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de

Art. 10 . A internação psiquiátrica involuntária saber quantos são os destaques e a que artigos se re-
deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Mi- ferem.
nistério Público Estadual pelo responsável técnico do O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo prestará com satisfação a V. Ex" e a todo o Plenário os
esse mesmo procedimento ser adotado quando da esclarecimentos solicitados.
respectiva alta. Segundo me informa a Secretaria-Geral da

§ 1° O Ministério Público, ex-officio, atendendo Mesa, há cinco destaques iguais para o mesmo arti-
denúncia, ou por solicitação familiar ou do represen- go, o art. 4°, dois destaques para o art. 5° e ainda um
tante legal do paciente, poderá designar equipe revi- destaque simples para o art. 10 e um de bancada
sora multiprofissional de saúde mental, da qual ne- para o § 1° do art. 10.
cessariamente deverá fazer parte um profissional mé- O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, em nome
dico, preferencialmente psiquiatra, a fim de determi- do PT e do acordo que fizemos, vamos manter so-
naro prosseguimento ou a cessação daquela interna- mente o destaque feito por Parlamentares do PT para
ção involuntária. o art. 4°. Em nome do acordo aqui firmado, retiramos

§ 2° O término da internação involuntária os demais destaques. Pareceme que é apenas um,
dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou respon- ao art. 5°.
sávellegal, ou quando estabelecido pelo especialista O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está reti-
responsável pelo tratamento. rado o destaque para o art. 5°, permanecendo, por-

Art. 11 A internação compulsória é determina- tanto, o destaque do PT para o art. 4°.
da, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz com- O SR. DA. ROSINHA - Somente o destaque
petente, que levará em conta as condições de segu- para o art. 4°.
rança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do Conclamamos os demais Parlamentares a fazer
paciente, dos demais internados e funcionários. o mesmo, de acordo com suas bancadas. Isso agiliza-

Art. 12 Evasão, transferência, acidente, intercor- ria nossa votação.
rência clínica grave e falecimento serão comunicados O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Farei aos
pela direção do estabelecimento de saúde mental aos nobres pares essa solicitação logo após a votação do
familiares, ou ao representante legal do paciente, substitutivo, que, de imediato, colocarei em votação.



O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V. Exa nos pediu que colaborássemos para que
a discussão fosse mais rápida e não usássemos d

Entretanto, gostaria que V. Exa fizesse valer o
Regimento Interno, que diz que o encaminhamento
da Liderança não pode ultrapassar um minuto. Peço
que a Liderança também colabore nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
tem buscado fazer cumprir esse item regimental.

Peço a colaboração dos Líderes nesse sentido.
Como vota o PT?
O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, recentemente, esta Casa,
por meio da Comissão de Direitos Humanos e através
de uma caravana, visitou uma série de hospitais psi
quiátricos e manicômios. Felizmente, fiz parte dessa
caravana e observei o verdadeiro tratamento dado a
pessoas consideradas fora da ordem desde a Idade
Média. Encontramos homens e mulheres sem rou
pas, caminhando dentro dos hospitais. A tristeza não
só estava no olhar, mas também nos gestos, com o
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo- isso, realmente, sirva de avanço. Se os outros desta-
tam os Srs. Líderes? ques tiverem prosseguimento, estaremos prejudican-

Como vota o PHS? do a essência do projeto.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem O Bloco PSB/PCdoB vota "sim", retirando ape-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PHS vota pela nas o art. 4° do texto do projeto.
aprovação. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco PDT/PPS?
vota o PTN? O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Sem

Como vota o PV? revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco está ne-
Como vota o PUPSL? gociando os destaques que foram apresentados. Vo-
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. tamos pelo substitutivo, pois estamos acompanhando

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL enten- atentamente as negociações dos Deputados Ivan Pa-
de que melhor que extinguir os manicômios é dar me- ixão e Regis Cavalcante, juntamente com os Deputa-
Ihor tratamento a eles. dos Fernando Coruja e Dr. Hélio. A preocupação mai-

O Partido Liberal e o Bloco ficam com o substitu- or é que saia daqui um texto mais afinado, mais ade-
tivo do Senado Federal. quado à realidade que estamos vivendo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Como O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPS
vota o PCdoB? vota "sim", Deputado Rubens Bueno?(Pausa.) Vota

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _ "sim".
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero Como vota o PPB?
apenas resgatar a importância deste projeto para a O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
sociedade brasileira, o qual teve como origem o proje- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim",
to do Deputado Paulo Delgado, que hoje volta do Se- com o substitutivo do Senado, ressalvados os desta-
nado Federal. Houve quase doze anos de debate. ques.

Não é momento de fazer grandes modificações O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente,
neste texto, exceto o que foi objeto de acordo, a su- peço a palavra para uma questão de ordem.
pressão do art. 4°, porque contraria o objeto essencial O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
do projeto, que é evitar a construção de novos mani- Exa.
cômios e garantir o atendimento humano e antimani
comial do paciente com transtorno mental.

Este projeto caminha para a extinção de verda
deiros campos de concentração neste País, que são
fábricas de dinheiro para aqueles que não têm a me
nor dignidade e escrúpulo no tratamento da vida hu
mana, o que inclui administradores e alguns maus
profissionais médicos, donos de clínicas psiquiátricas
ou fabricantes de dinheiro para os seus donos, que
isolam o paciente, muitas vezes, durante quarenta
anos, da vida social, ficando os internados num hospi
tal psiquiátrico sem sequer ter contato com a família.

Já testemunhamos em várias oportunidades
pessoas que não têm a menor integração social e não
conseguem voltar para a sociedade. Realmente, é
preciso mudar essa forma de manicômio, de asilo e
de prisão para os pacientes psiquiátricos. Portanto,
esse projeto avança qualitativa e profundamente na
nova visão de atendimento aos pacientes com trans
torno mental.

O Bloco PSB/PCdoB encaminha favoravelmen
te ao substitutivo e ao acordo de se suprimir apenas o
art. 4° e de se garantir o conjunto do texto, para que
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pedido de esperança de sair dali e ter outra chan~e na quiát~ico~1 transformando hotéis e outros locais em
vida. Esse tipo de tratamento asilar é incohtebível. hospitais que atendessem à demanda.

A iniciativa do Deputado Paulo Delgado há onze O Brasil discutiu durante onze anos a matéria.
anos foi extremamente necessária e já atrasada no Vai fazer a extinção progressivamente. Vai atender
tempo. Aquele projeto, extremamente avançado, aos casos de urgência, que serão tratados nos hospi-
transformou-se no substitutivo que está em votação. tais psiquiátricos. A partir daí, então, haverá o sistema
Votaremos este substitutivo apresentado, vindo do doente-dia ou tratamento alternativo para os transtor-
Senado, já com a ressalva feita em relação ao art. 4°, nos mentais.
anteriormente encaminhada por mim e por outros Por isso, Sr. Presidente, o substitutivo do Sena-
Parlamentares de outros partidos. do Federal atende aos verdadeiros interesses do

Nós, do Partido dos Trabalhadores, votamos País, daqueles que desejam o tratamento psiquiátrico
contrariamente ao parecer dado pelo Deputado Car- à altura da modernidade que há nesse campo tão
los Mosconi nesta Casa. avançado da Medicina.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "sim" A retirada do art. 4° em nada prejudica o projeto
o PT. Como vota o PMDB? nem o substitutivo do Senado. Pelo contrário, faz com

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. sem que o substitutivo se torne cada vez mais claro, mais
revisão do orador.) - Vota "sim" ao substitutivo do Se- transparente e mais realista diante da situação do
nado. Fazemos essa discussão há doze anos. Esta é País.
a oportunidade que temos para avançar no tratamen- Por isso, o Partido da Frente Liberal recomenda
to dos doentes psiquiátricos. o voto "sim", Sr. Presidente.

Portanto, o PMDB vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PMDB vota o Bloco PSDB/PTB?

vota "sim". Como vota o Bloco PFUPST? Tem a pala- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo-
vra o Líder Inocêncio Oliveira. co/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - dente, sr" e Srs. Parlamentares, o Bloco Parlamentar
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio PSDB/PTB analisou e discutiu o substitutivo do Sena-
que esse assunto vem sendo discutido desde 1989. O do Federal e entende que ele é uma grande contribui-
ilustre Deputado Paulo Delgado chegou a amplo en- ção para corrigir certas injustiças muito comuns neste
tendimento. O substitutivo do Senado Federal, com a País. Chegamos a ter, em alguns períodos, percentu-
supressão do art. 4°, atende aos verdadeiros interes- ai de ocupação das vagas hospitalares, os chamados
ses do País. leitos hospitalares, por demais carregado na área dos

Achamos correta a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos, evidentemente em detrimento
manicômios psiquiátricos através de legislação pró- de todos aqueles que, muitas vezes, tinham que es-
pria, ressalvando os casos de urgência, que serão perar, nas filas sobre macas, nos corredores, para
atendidos nesses hospitais, inclusive o denominado conseguir a internação hospitalar para outra finalida-
doente-dia, que passa um período do tratamento no de que fosse. Lembro que os recursos destinados aos
hospital e retorna para casa. Não resta dúvida de que hospitais psiquiátricos são os mesmos, sejam eles do
o melhor local de tratar o doente é em casa, apesar Tesouro Nacional, sejam da CPMF.
de, em casos de distúrbios psiquiátricos, haver gran- Por isso, entendemos muito positivo o substituti-
de repulsa da família pelo doente. Precisamos, cada vo do Senado Federal, e o Bloco Parlamentar
vez mais, convencer a sociedade dessa responsabili- PSDB/PTB propugna e pede a seus Parlamentares o
dade. voto "sim", com apenas uma ressalva, que, por lealda-

Esta Casa foi tão responsável que não fez o mo- de, faço questão de dizer: o Deputado Carlos Mosco-
delo que a França adotou em determinado período, ni, estudioso do assunto, entendeu pessoalmente
ou seja, a extinção compulsória de todos os hospitais que o substitutivo não contemplava o interesse mais
psiquiátricos, o que criou problemas seriíssimos, pois abrangente que o projeto poderia ter, mas, democrata
os alienados destruíam casas comerciais, destruíam como é, soube entender a posição da maioria do Blo-
locais onde havia vidraças e invadiam residências, co. Portanto, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota
causando transtornos à sociedade. "sim".

Esse modelo, Sr. Presidente, fez com que a O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
França precisasse criar, imediatamente, hospitais psi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de



O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu fiz uma
questão de ordem sobre os destaques, mas ainda há
dúvida sobre quantos são os DVS. Insisto porque, de:
pois que se inicia a votação, não há como retirá-los. E
só para nos pautarmos no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
esclarece com prazer a V.Exa.

Há o DVS, segundo informa a Secretaria-Geral
da Mesa, para o art. 4° do PMDB.

O SR. DR. ROSINHA - Ótimo.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há um

destaque simples para o art. 5° do PDT, do Deputado
Fernando Coruja. Há também um destaque simples
do PPS para o art. 10 e um destaque de bancada do
Bloco Parlamentar PDT/PPS para o §1° do art. 10.

V. Exa está suficientemente esclarecido?

O SR. DR. ROSINHA - Está esclarecido.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que aprovam o Substitutivo do Senado
Federal, permaneçam como se encontram

APROVADO.
Está prejudicada a proposição inicial (Projeto de

Lei n° 3.657, de 1989).
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri

mento de destaque, assinado pela bancada do
PMDB, pelo ilustre Líder Mendes Ribeiro Filho:

Senhor Presidente, nos termos do art. 161, § 2°,
combinado com o art. 161, inciso V, ambos do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos destaque de bancada para a supressão do art. 4°
do substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei n°
3.657-C, de 1989, que dispõe sobre a extinção pro
gressiva dos manicômios e sua substituição por ou
tros recursos assistenciais e regulamenta a interna
ção psiquiátrica compulsória.

Sala das sessões, em 21 de março de 2001. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra ao Deputado Damião Feliciano para encami
nhar contra.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu-

Exa.
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fazer alguns comentários. Este é mais um momento O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
histórico que vive esta Casa, porque este projeto, que palavra pela ordem.
cuida da dignidade do paciente com transtorno men- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
tal, está há doze anos em tramitação. Exa.

Em seu projeto, o Deputado Paulo Delgado con
templou os anseios de todas as pessoas envolvidas
com a questão da doença mental: as famílias, os paci
entes, os profissionais. Cumprimentamos S. Exa por,
finalmente, chegar ao dia de hoje, com amplo acordo
suprapartidário, vendo seu projeto aprovado.

Haveria possibilidade de que o projeto fosse
mais avançado, mais radical, mas temos de compre
ender a realidade da história, a realidade do momen
to. Esse foi o acordo possível para que pudéssemos
avançar. De uma vez por todas, manifestarmos nossa
posição contrária à construção de manicômios, à ex
clusão social do paciente psiquiátrico.

Compreendemos a atitude do Deputado Carlos
Mosconi, que, como Relator da matéria, gostaria de
ver aprovado projeto mais incisivo, mas, repito, é o
acordo que foi possível para que tivéssemos impor
tante avanço.

Desse modo, Sr. Presidente, o Governo encami
nha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Gover
no vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, para não pairarem dúvidas, pergunto: estamos
votando o substitutivo do Senado Federal, ressalva
dos os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exata
mente. Como a matéria é extremamente relevante, eu
quis ouvir os Líderes partidários, para que cada parti
do pudesse marcar a sua posição, já que, provavel
mente, teremos votação simbólica.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para concluir o encami
nhamento do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Encaminhamos o voto "sim",
ressalvados os destaques, que ainda serão discutidos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Foi dessa
forma que compreendeu a Presidência, Sr. Deputado.



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PSB/PCdoB vota "não".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como autor, quero apenas dizer que lei semelhante foi
aprovada, em âmbito regional, de forma inédita no
Governo Pedro Simon. E seu proponente foi o Depu
tado Marcos Rolim, que levava a experiência do De-
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tados, venho à tribuna mais uma vez para tentar sen- se construam mais leitos hospitalares a fim de aten-
sibilizar esta Casa em relação ao art. 4°, que trata da der ao doente psiquiátrico.
construção de novos hospitais psiquiátricos públicos Esta Casa. dá um gr~nde passo à frent~ quand~

e da sua contratação ou financiamento. aprova e~e p~ojeto! mas nao pode~nter artigo que e
O art. 4° dispõe que a construção somente será c?ntra a filosofia projeto, que se pro~e a ~rçara constr~-

permitida nas regiões onde não exista estrutura as- çao de, novo~ .leitos. N.a ve~ade,. e erec1so dar at~ndl-
sistencial adequada. mento as fa~T1I~laspara Impedira cnaçao de novos!eitos.

Como médico, não posso transferir um proble- A' A malor!a dos Srs. ~eputado~ entende B: Impor-
ma para outra localidade. Não posso deixar uma cida- !ancla ,do projeto_e votara pela ~etlrada do artigo que
de sem leito hospitalar quando um paciente necessita mduz a construçao de novos leitos.
de internação para o tratamento de determinada do- Em ~ome do Bloco P~~/PCdoB, acho funda-
ença. Não posso cometer esse erro. Onde vou colocar mental retirar do texto a condlç~o que queren; colo?ar
um paciente psiquiátrico? Num hospital comum? Ora, para ~ue se construa noy~s leitos, porque e pr~c:so
o doente psiquiátrico não fica numa enfermaria co- ~azer j~~tamente o contrano, o.u seja, dar co~dlçoes
mum. Eu vou colocar um doente psiquiátrico, que pre- as ~amlllas de manter se~s pacientes, se posslvel, na
cisa de internação, na CTI de um hospital normal? maior parte do tempo, nao Internados.

Não posso comparar a medicina praticada em Por isso, a r,::tirada é fundamental e é, na verda-
São Paulo e no Rio de Janeiro com a dos lugares de, a alma do projeto.
mais longínquos deste País. Voto "não" ao texto.

É preciso construir leitos hospitalares adequa- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub-
dos? Que se construa. Se eu posso e devo colocar o meter a votos o seguinte dispositivo destacado:
paciente que precisa de internação num determinado Art. 4° O poder Público destinará recursos orça-
local, eu tenho de fazê-lo. Não se deve transferir um mentários para a construção e manutenção de uma
paciente para outra cidade, longe dos seus familiares. rede de serviços de saúde mental diversificada e qua-
Se esse paciente precisa de internação, deve ser in- lificada, sendo que a construção de novos hospitais
ternado. Se há problemas nos nosocômios, mau tra- psiquiátricos públicos e a contratação ou financia-
tamento, repito, que se fiscalize. Se há problema de mento, pelo Poder Público, de novos leitos em hospi-
auditoria, que se faça auditoria. tais psiquiátricos somente será permitida nas regiões

É preciso gerar recursos para a assistência à onde não exista estrutura assistencial adequada,
saúde do País. Não se pode acabar com um problema desde que aprovada pelas comissões intergestoras e
com simples remendo, transferindo os pacientes para de cpntrole social dos três níveis de gestão do Siste-
as cidades pequenas. Não se pode legislar daqui do ma Unico de Saúde - SUS.
ar condicionado. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles

Na minha e nas cidades circunvizinhas, há paci- que quiserem manter o art. 4°, devem votar "sim"; aque-
ente psiquiátrico que precisa de internação e contenção les que forem pela sua retirada, devem votar "não".
- e ele não é diferente do das cidades de V. Ex"5 Pergun- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
to a V. 8('5: onde serão colocados esses pacientes? peço a palavra pela ordem.

Com essa argumentação, quero sensibilizar to- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
dos os Parlamentares para que esta Casa não come- Exa.
ta erro absurdo e não transfira problemas para cida-
des onde não existem médicos psiquiatras e assistên
cia adequada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa

lavra, para encaminhar favoravelmente ao destaque,
o ilustre Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicial
mente, quero cumprimentar o Deputado Paulo Delga
do, porque o projeto atende aos anseios das pessoas
que querem debater essa questão.

O projeto, sem fazer uma análise profunda do
número de leitos oferecidos no Brasil, se propõe a
construir mais enfermarias.

É importante se fazer um programa de acompa
nhamento às famílias e não criar condições para que



Senhor Presidente, requeiro, nos ter
mos regimentais, destaque supressivo para
o art. 5° do Substitutivo do PL n° 3.657-89.

Sala das sessões, 21 de março de 2001. - Depu
tado Fernando Coruja, Vice-Líder do bloco Parlamen
tar PDT/PPS.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
destaque não foi retirado?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
o Deputado Fernando Coruja se retira seu destaque
simples.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
vou retirar, mas antes quero prestar um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem fize
mos um acordo para retirar o art. 4°. Havia discussão
sobre a possibilidade ou não da retirada do art. 5°.
Tendo em vista que o encaminhamento é no sentido
da manutenção do art. 5°, vamos retirar o destaque
para sua supressão - é um destaque simples. Entre
tanto, ainda queremos discutir mais na frente um des
taque para supressão do § 1° do art. 10, porque on
tem o acordo era inicialmente para suprimi-lo, em fun
ção da inconstitucionalidade.

Como Relator na Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação, votamos pela constitucionali
dade, em função do acordo e de que o Relator Carlos
Mosconi iria fazer algumas modificações. Entretanto,
no plenário, houve evolução do processo.

O Relator, Deputado Carlos Mosconi, mudou de
opinião e preferiu ficar com o projeto da Câmara. E
como vários Líderes já disseram aqui, considerando
que com o acordo vai ser mantida apenas a expres
são do art. 4°, quero ressaltar que, na verdade, esse
acordo não visava suprimir só o art. 4°, ele envolvia
outros dispositivos. Em função dessa mudança do
Deputado Carlos Mosconi, a discussão desse acordo
ficou meio perturbada no plenário.

Por isso, vamos manter a nossa posição em re
lação ao art. 10.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
somente aceitará a retirada porque se trata de desta
que simples. Se fosse um destaque de bancada -

Exa.
O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem

revisão do orador.) - Meu voto é contrário, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com o
voto contrário do Deputado Damião Feliciano.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V. Exa .

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, apenas uma solicitação: mesmo havendo vota
ções simbólicas, seria importante o registro da orien
tação das bancadas no painel, o que não está ocor
rendo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem.
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putado Paulo Delgado para o Rio Grande do Sul, que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
começou a proceder dessa maneira. mesa o seguinte destaque:

O PMDB sustenta o art. 4° por ser exatamente
contrário ao espírito do projeto.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não", mas acho
importante fazer um pequeno esclarecimento.

Tem-se argumentado neste Plenário que, ao vo
tar "não", os pacientes não terão para onde ir. Trata-se
de desconhecimento. Os pacientes terão atendimen
to do NAPS, DAPS, hospital-dia, hospital-noite, lares,
abrigos e prontos-socorros de saúde mental propos
tos no programa de Saúde Mental. Não há equívoco.

O PT vota "não".
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL-SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PUPSL
vota pela supresão do art. 4°.

O SR. BISPO CARLOS PANNUZIO (Blo
co/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco PUPLS vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio) - Até agora há con
vergência de encaminhamento contrários à manuten
ção do art. 4°. Repito, os que forem favoráveis à manu
tenção votarão "sim" ; os contrários, votarão "não" .

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis à manutenção do art. 4° perma
neçam como se acham.

REJEITADO

É Suprido o dispositivo
Prejudicados os demais destaques para o art. 4°

do substitutivo.

O SR. DAMIÃO FELICIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.



REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou ape
nas informar os Srs. Deputados. Serão duas vota
ções: a primeira votação para que se aprove o reque
rimento e, em seguida, a do destaque.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, 11, "b", "4", 161, § 2° e 162 do Regimento
Interno, destaque do art. 10 do Substitutivo do Sena
do Federal ao Projeto de Lei n° 3.657/89.

Sala de Sessões, 21 de março de 2001 - Regis
Cavalcante - PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
o Deputado Regis Cavalcante.Mantém V. Exa esse
destaque?

O SR. REGIS CAVALCANTE - Não só mante
nho, Sr. Presidente, como gostaria de abrir a discus
são mais uma vez.
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apenas para que não se crie um precedente -, a ma- que pode ser considerado qualquer outra coisa dife-
téria não seria considerada votada e, portanto, não rente-de Cidadão.
poderia aceitar a solicitação de retirada. Conversamos na Comissão de Seguridade para

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo tentar um acordo sobre esse dispositivo. A meu ver, é
a palavra ao Deputado Carlos Mosconi. impossível não haver uma instância para os casos de

O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG. internação arbitrária, involuntária e abusiva, ou seja,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero la- nos casos em que, por motivos não médicos, haja in-
mentar as palavras do Deputado Fernando Coruja. ternação.
Não me esqueci do acordo nem mudei de opinião. De Isso aconteceu com uma colega nossa da épo-
maneira alguma. Quero deixar bem claro, e o Deputa- ca da Constituinte, filha de um ex-Presidente da Re-
do Coruja sabe disso. pública, do Prefeito de São Paulo na época. A. ':l0bre

Hoje pela manhã o Deputado Paulo Delgado Dep~t,:da.Tutu Quadros desapareceu d? pl~nano, ~a
. " , presldencla do Deputado Ulysses GUlmaraes. NIn-

que fazia part~ do grupo que t~ntava chegar a u~ guém sabia onde estava. Depois a descobrimos inter-
acordo, comunicou-me que. o § 1 do art. 1O, co.~o tl- nada involuntariamente por questões que nada ti-
nhamos procurado levaradiante em nossa reunlao da nham a ver com sua saúde mental. Era um conflito de
semana passada, estava fora do acordo. Então, o ordem privada e a Psiquiatria foi usada por razões
acordo foi rompido naquele momento. não psiquiátricas.

Por isso, Sr. Presidente, quero deixar bem claro É para casos dessa natureza que se pede a in-
ao Deputado Coruja e à Casa que não voltei atrás em tervenção de uma instância que não seja médica e
momento algum. Desfeito o acordo, mantive minha p~r~ o~ quai~ deve ser convocada uma equip.e multi-
opinião inicial, que defendo até agora, contrária ao d~sclplJnar a fll!l de dar ~arecer sobre aquela !n~erna-
substitutivo do Senado porque não acho e continuo Ç~? .Essa equ!pe.devera ser compos!a por medlco~e

_ . ' _', dirigida por pSiqUiatras, como determina o art. 10. Nao
nao a~h.ando, que seja u~a boa soluça~ p~ra o Pais. fere, em hipótese nenhuma, o saber médico ou a so-

E ISSO que qu~ro dizer em at~nçao as palavr~s berania do ato médico; pelo contrário, protege o bom
d~ Deputado Coruja a meu respeito, com as quais médico, porque vai ser avaliada se a internação por
nao concordo. ele recomendada é ou não por motivos médicos, no

Muito obrigado. caso de provocada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo Essa é a razão pela qual não pudemos fazer o

a palavra ao autor do projeto, Deputado Paulo Delga- acordo sobre o art. 10.
do, para um esclarecimento. . O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revl- mesa requerimento assinado pelo Deputado Regis
são do orador.) - Sr. Presidente, participei do acordo Cavalcante referente a destaque ao art. 10:
na quinta-feira passada, logo depois de não ser pos
sível votar o projeto na reunião da Comissão de Segu
ridade Social e Família. Estavam presentes: o Depu
tado Fernando Coruja, Relator na CCJR, o Deputado
Ursicino Queiroz, o Deputado Carlos Mosconi, Rela
tor na Comissão de Seguridade Social e Família, o
Deputado Padre Linhares e o Deputado Dr. Rosinha.

Naquela ocasião, dissemos que 'só seria possível
ace~ar um acordo sobre os arts. 4° e 5° se houvesse
concessão de parte a parte. Ficou pendente o art. 10.
Fiquei com a missão de consu~ar setores que participa
ram do processo de elaboração desse projeto em nove
Estados da Federação, onde já foi aprovado - inclusive
há vinculações com a reforma psiquiátrica brasileira e
com uma nova visão de ação da psiquiatria em relação
ao paciente psiquiátrico em nosso País.

O conteúdo do art. 10, assim como do seu § 1°,
é uma recomendação da Organização Mundial de
Saúde. Ele vem proteger os direitos do cidadão que
adoece com problema mental. Não se trata do doente
mental que deixa de ser cidadão ou doente mental



O SR. MARCOS ROLlM (PT-RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estamos aqui, nesse pon
to, estabelecendo em larga medida qual a eficácia da
lei que acabamos de aprovar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V. Exa para encaminhar favoravelmente o reque
rimento, de acordo com os arts. 101, 11, b; 161, § 2° e
162 do Regimento Interno

Trata-se de destaque ao art. 10 do substitutivo
do Senado Federal ao Projeto de Lei n° 3.657/89.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, se se observar com sensibilidade esse
artigo, iremos verificar que estamos fazendo uma cri
minalização ao ato médico do psiquiatra. Este é o xis
da questão. Não podemos esquecer que há um prin
cípio de Direito segundo o qual não há crime sem lei
anterior que o defina.

Ora, criminalizar o ato médico, antecipando o
julgamento, seria, em situações mais graves, crimina
lizar os atos cirúrgicos. Imaginem os atos cirúrgicos
praticados pelos médicos: sequer o paciente é con
sultado, muito menos o Ministério Público. Na Medici
na, há decisões que cabem somente aos médicos.

Portanto, essa supressão não empana, em mo
mento algum, a magnitude do projeto. Não é o Minis
tério Público que vai dizer o que o psiquiatra naquele
momento tem que julgar e definir.

Mais ainda: o próprio Código de Ética Médica
estabelece no art. 69 que é vedado ao médico deixar
de elaborar prontuário para cada paciente. Está claro,
então: qual é o médico que vai fazer uma internação
sem colocar no prontuário as causas que a determi
naram?

O que estamos vendo neste País são aberra
ções, não é a lógica do que está na lei. Esse artigo su
pera as questões jurídicas, passa por cima da própria
constitucionalidade. do que se imagina emanar dos
preceitos constitucionais.

Portanto, Sr. Presidente, a nossa posição é pela
supressão desse artigo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Marcos Rolim para encami
nhar contra.
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O SR. REGIS CAVALCANTE - Quero fazer a Há neste País um saber psiquiátrico tradicional.
defesa também, Sr. Presidente, deste destaque. O mesmo saber psiquiátrico que sustentou e manteve

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quer V. in~lterada essa ~strutura asilar do~ grand~s manic.?-
Exa encaminhar a votação do requerimento? mlos e que, mUItas vezes, encaminha a Internaçao

O SR. REGIS CAVALCANTE _ Exatamente, Sr. psiquiátric~ sem ~?tivo relevante que a justifique do

P 'd t ponto de Visto medico.resl en e. . _.., .
Todos sabemos que a Internaçao pSlqUlatnca

muitas vezes é necessária, é recurso fundamental in
clusive para a proteção da vida do paciente. É preciso,
no entanto, que, quando se tratar não apenas de
questão médica, mas da liberdade de alguém, haja
uma instância revisora de um juízo individual.

Pergunto ao Deputado que encaminhou esse
destaque: se o médico-psiquiatra examina o paciente
e, a partir da sua conduta, decide pela internação, a
quem V.Exa. recorrerá desse parecer, qual é a instân
cia revisora desse parecer técnico? Iremos ou não cri
ar um mecanismo que possibilite a revisão da decisão
do técnico?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, respeito
muito a opinião do técnico. Por isso consulto sempre
dois quando tenho alguma dúvida. Mas precisamos
garantir que na lei não abrigue a ditadura do saber
técnico sobre a liberdade ou não de alguém.

É fundamental, portanto, mantermos esse pará
grafo que possibilita ao Ministério Público criar uma
junta revisora composta de profissionais de saúde
mental, um dos quais, pelo menos, médico, preferen
cialmente médico-psiquiatra.

Qual é o malefício que pode causar essa apro
vação? A subtração dessa parte do projeto retirará do
Ministério Público o instrumento legal para investigar
a internação abusiva, restando apenas o recurso judi
cial. Terá, então, de ser encaminhado à Justiça pedido
para que um magistrado julgue se a internação é abu
siva ou não.

A retirada desse dispositivo significa cortar uma
perna do projeto. Por isso, respeitosamente, entendo
que essa decisão é muito importante para a eficácia
da lei. Exatamente assim é a lei do Rio Grande do Sul,
aprovada há dez anos, a primeira deste País sobre o
assunto. Nesse período, 30% das internações psi
quiátricas no Rio Grande do Sul caíram, graças a um
procedimento dessa natureza que não podemos per
mitir seja agora retirado do corpo do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra a Deputada Jandira Feghali para encaminhar
contrariamente ao requerimento.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero esclarecer que esse artigo não
criminaliza nada. Temos que sair um pouco desse en-



Em relação ao destaque para todo o art. 10, vo
tamos "não" ao requerimento, para manter o art. 10.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o nobre Deputado Rafael Guerra foi muito
claro.

Nós também queríamos retirar o §1 ° do art. 10:
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foque. Como médica, não me sinto agredid.? pOL~sse O SR. DA. ROSINHA - Sr. Presidente, quero
dispositivo. Os médicos não têm ferida a suà compe- orientar a nossa bancada e chamar a atenção das Li-
tência com ele. Estamos tratando aqui de internação deranças dos demais partidos. Estamos votando um
arbitrária e de prover à Procuradoria dos Direitos do requerimento que ensejará a discussão de dois des-
Cidadão permissão legal para examinar as condições taques, um sobre o caput do art. 10, que diz que no
da internação e dar um parecer, segundo solicitação caso de qualquer internação involuntária o hospital
da família ou a partir da comunicação do próprio esta- terá 72 horas para comunicar o Ministério Público.
belecimento que internou o paciente. Corremos o risco de ver excluída a obrigatoriedade

É um absurdo retirar-se do cidadão a possibili- desta comunicação. E, depois, um segundo risco, o
dade de recorrer contra uma internação arbitrária, in- de perder o paciente o direito a uma revisão do pare-
voluntária. Não há aqui competência médica sendo cer que determine a internação involuntária.
ferida. Não chegou a nós, Parlamentares, posiciona- Quero chamar a atenção para o fato de que para
mento formal de nenhuma entidade médica. Ninguém qualquer um de nós, cidadãos, é mantida na legisla-
está pretendendo criminalizar a conduta médica, dis- ção brasileira a internação compulsória. Nada impede
cutir a competência do médico, mas proteger o direito que qualquer um de nós, compulsoriamente, seja in-
do cidadão num segmento muito conflituoso, que é o ternado. E não temos instrumentos para promover a
da internação psiquiátrica. defesa do nosso direito.

Apelo, portanto, aos colegas no sentido de que Portanto, encaminhamos o voto contrário ao re-
o destaque seja retirado. Se isto não for possível, en- querimento. A nossa bancada votará contra o requeri-
caminho contra o requerimento, pela manutenção do mento, para que no futuro o destino não nos faça nos
texto. arrepender do que vamos fazer agora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota- E vamos solicitar verificação de votação.

ção o requerimento. . O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para es-
O SR. DA. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a clarecer, quero dizer que o voto contrário ao requeri-

palavra pela ordem. mento impedirá que o destaque seja discutido.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. DR. ROSINHA - Encaminhamos o voto

V. Exa. a palavra. contrário ao requerimento.
. _O SR. DR. ROSINHA (~T-PR. Pela ordem. Sem O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Creio que

revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na Mesa, que eu o Plenário está bastante esclarecido.
saiba, há mais de um destaque em referência ao art. .
10. O requerimento que vamos votar agora refere-se O SA. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
ao caput, ao artigo ou ao §1°? Qual o objeto do re- peço a palavra pela ordem.
querimento? O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O requeri- V.Exa. a palavra.
mento em votação refere-se ao caput do art. 10 e O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB-MG.
seus parágrafos, o que, obviamente, não prejudica o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fizemos
que vamos votar em seguida, mesmo que este seja uma reunião para discutir a votação desse projeto.
derrotado, porque o outro diz respeito apenas ao § 1°. Decidiu-se pela retirada apenas do §1° do art. 10.

O SR. DA. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a O acordo definiu que devemos manter a comu-
V. Exa. autorização para orientar a bancada do Partido nicação ao Ministério Público, porque é salvaguarda
dos Trabalhadores nessa votação. do paciente nos casos de internação involuntária. O

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deixe-me aco~do foi ~o sentido da !~tir~~a d~ ~1°, deter~ina
tentar ajudá-lo a agilizar os trabalhos, sem prejudicar quais as atitudes que o Mlnlsterlo Publico deveria to-
o encaminhamento de V. Exa. mar.

Faremos duas votações em relação à proposta
do Deputado Regis Cavalcante. A primeira é a vota
ção do requerimento. Se for aprovado o requerimento,
será colocado em votação o mérito do destaque, que
é pela retirada de todo o art. iOdo substitutivo.

Portanto, vamos votar em primeiro lugar o re
querimento.



A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - Sp.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero es
clarecer apenas o seguinte: isto aqui é dinâmico. A
existência de acordo, acordo, acordo - toda hora fa
,Iam nisso - é ótima. Só que, no momento, estamos
discutindo algo muito mais importante. Não estamos
aqui discutindo nem desfazendo acordo. O processo
é dinâmico, Sr. Presidente.

Portanto, vamos ouvir os companheiros, sim,
que querem modificar para melhor o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.
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O Ministério Público, ex-affieia, aten- O acordo relativo ao art. 10 não incluía a maioria
dendo denúncia, ou por solicitação familiar dos partidos. Pelo que entendi, era um acordo solitá-
ou do representante legal do paciente, po- rio, que não contava com a solidariedade dos outros
derá designar... partidos que conosco fizeram o acordo sobre o art. 5°.

Sr. Presidente, trata-se de enorme interferên- O que estou vendo aqui - e estou falando pre-
cia sobre a atividade médica, sobre os psiquiatras. ventivamente -, pelo encaminhamento do nobre Lí-

Queríamos retirar esse dispositivo. No entanto, der Inocêncio Oliveira, a quem já cumprimentei pela
queríamos manter o artigo que determina a comuni- posição - agora correndo o risco de ter que retirar o
~ação ao Ministério Público, no prazo de 72 horas, do cumprimento -, é que S. Exa pode votar com o desta-
Internamento, e assim por diante. que que não foi apresentado pela maioria dos parti

dos, nem por nós.
Pergunto se há alguma emenda supressiva, al-

gum destaque sobre apenas o §1 ° do art. 10. É um destaque solitário - repito - que apareceu
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Mesa aqui, do PPS e do PDT, e que não tinha o apoio da

responderá objetivamente a V. Exa. maioria dos partidos que fizeram o acordo, nobre De
putado Inocêncio Oliveira.

Estamos votando agora requerimento do Depu-
tado Regis Cavalcante que, se aprovado, possibilitará Então, gostaria de esclarecer que já retiramos o
a votação de um destaque que propõe a retirada de destaque ao art. 5° e não temos como repô-lo. Ou
todo o do art. 10, o caput e os parágrafos. seja, já cumprimos o acordo e corremos o risco de

vê-lo descumprido pela outra parte.
Em seguida, sem risco de prejudicialidade, será

votado destaque de bancada do Bloco PDT/PPS que O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
propõe a retirada exclusivamente do §1° do art. 10. peço a palavra pela ordem.

Portanto, se rejeitado, na primeira votação, o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
d

Exa.
estaque do Deputado Regis Cavalcanti, será votado

o destaque do Bloco Parlamentar PDT/PPS. Se for O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL )-
aprovado o primeiro, o outro estará prejudicado. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presiden- dizer que o ilustre Deputado Ursicino Queiroz, que
te, peço a palavra pela ordem. negociou em nome do Partido da Frente Liberal aca-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. ba de me dizer que o nobre Deputado Paulo Delgado
Exa. tem total razão nos argumentos que proferiu.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ Sp. Portanto, o Líder do PFL atende o Vice-Líder
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, neste mo- Ursicino Queiroz e votará pelo acordo. Vamos rejeitar
mento, estamos votando a admissibilidade do desta- todos os requerimentos de destaques.
que e não o mérito. Se for derrotada a admissibilida- O SR. PAULO DELGADO - Eu agradeço a V.
de, nem vamos discutir o mérito, pois se trata de des- Ex

a
, nobre Líder Inocêncio Oliveira.

taque simples. Não podemos discutir o mérito en- A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
quanto o requerimento não aprovado. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exato. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, Exa.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra a V. Exa e rogo aos companheiros que pas
semos, em seguida, à votação da matéria, que me
parece suficientemente esclarecida ao Plenário.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero esclarecer aos
Líderes que o acordo que fizemos em plenário incluía
a retirada dos destaques ao art. 5°. O Deputado Dr.
Rosinha retirou os destaques ao art. 5°, para que fos
se votada a supressão do art. 4°. E não lutaríamos
pela supressão do art. 5°. Esse é acordo.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -:- Aqueles provisórias; após isso, salvo melhor juízo - eis o De-
que forem pela aprovação permaneçam como se putádo Carlos Mosconi a me observar -, houve modi-
acham. ficações de outra ordem que não me foram comunica-

REJEITADO. das.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a Nesse sentido, o acordo anterior, que eu enten-

mesa destaque de bancada. dia, é o de que esse dispositivo estava acordado.

Senhor Presidente, requeiro a V. Exa, Dessa forma, não me venham agora dizer que
nos termos do art. 161, §2°, do Regimento h~u~e ruptura de acordo. Nós não estamos em posi-
Interno, Destaque para Votação em Separa- çao Isolada porque lançamos um dispositivo que jul-
do do § 1° do art. 10 do Substitutivo do Se- gávamos correto.
nado. Quanto ao mérito, é preciso fazer ponderações.

Sala das Sessões, 27 de março de 2001. ? Ministério Público, de ofício - está manifesto -, por
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parla- Impulso da família, do médico ou de outras pessoas,

mentar PDT/PPS. pode determinar que uma equipe multidisciplinar veri-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Há uma fique se aquela internação é involuntária. Estou usan-

oradora inscrita para encaminhar contra: a Deputado do a expressão involuntária, e não arbitrária como
Jandira Feghali. S. Exa não se encontra em plenário. muitos referem aqui. É claro que, se for arbitrá~ia, es-
Está prejudicada a inscrição. taremos diante de outra situação. Involuntária é quan-

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando do o doente é internado e não manifesta a sua vonta-
Coruja, para encaminhar favoravelmente ao desta- de - e em muitos casos ele não tem condições de

fazê-lo.
que.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT _ SC. Nós estamos mantendo o caput: deve ser co-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, em relação municado. Mas entendemos que, de ofício, o Ministé-
ao projeto em tela, podemos ver que ele foi submetido rio Público não pode pegar todas as internações, ou
a vários acordos paralelos que se foram superpondo qualquer uma delas, e afirmar a quem compete dizer
uns aos outros. E não ficou uma compreensão clara se aquela internação é ou não válida.
do que aconteceu. Uma vez comunicado, o Ministério Público já

Eu volto ao ponto inicial. Fui Relator da matéria tem esse poder-dever. Se ele é comunicado de uma
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação internação arbitrária, como aqui mencionado, ele tem
e participei de reunião em que estavam presentes o o poder-dever - não precisa estar na lei. Isso apenas
Relator da Comissão de Seguridade Social e Família, vem se somar ao que já é seu poder-dever. O Ministé-
Deputado Carlos Mosconi, e representantes do PT, rio Público, diante da comunicação de ato arbitrário
do PPS, do PFL, do PSDB, enfim, de vários partidos. ou de ofensa à lei, tem o poder-dever. De que maneira

Naquela ocasião, manifestei-me afirmando que vai fazer isso? Ele pode, sim, mesmo que não esteja
o projeto apresentava algumas inconstitucionalida- disposto a isso, nomear uma equipe multidisciplinar
des. Uma delas, que me parecia flagrante, era o §10 para acompanhar o caso.
do art. 10. Por quê? Porque cria atribuições para o Mi- Portanto, acho que até poderia ter sido feito um
nistério Público. acordo no sentido de melhorar esse dispositivo, talvez

Ora, a Constituição Federal prevê, no seu art. suprimindo apenas a expressão "ex-officio". Entre-
61, parágrafo único, que é de iniciativa exclusiva do tanto, como agora se criou este imbróglio - que, salvo
Poder Executivo leis que dêem competência ao Minis- melhor juízo, entendemos não vai prejudicar em ab-
tério Público. Além disso, a competência do Ministério soluto o projeto -, encaminhamos o voto pela su-
Público tem de ser conferida por lei complementar. pressão do § 1

0

do art. 10.
Argumentam vários Deputados que já existem O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en-

leis no Rio Grande do Sul e no Paraná, o que não su- caminhar contrariamente, concedo a palavra ao no-
pre a inconstitucionalidade manifesta da propositura. bre Deputado Paulo Baltazar.
No meu modesto entendimento, o projeto é inconsti- O SR. PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ.
tucional. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Naquele instante, houve um acordo para a reti- Deputados, o artigo, na verdade, garante a cidadania.
rada desse dispositivo. Feito isso, retirei-me da sala Vejam que a internação involuntária pode encer-
para participar da reunião que trataria das medidas rar uma arbitrariedade. Nem sempre, mas pode. Em
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nossa história, a artimanha de internar pessoas invo- rio Público. Ora, o Ministério Público pode tudo. Pode
luntariamente - e muitas das vezes também arbitrari- fazer o que bem quer e entende. Por que a necessida-
amente - tem sido usada com freqüência. Sabemos, de de se estabelecer a fórmula de como o Ministério
com clareza, que quando alguém é internado involun- Público vai agir?
tari~me,nt~" e muitas ~ezes arbitrariamente, a parte Portanto, encaminho a favor do destaque apre-
mais fragll e a pessoa Internada.. . _ sentado pela bancada do PPS, sem nenhum prejuízo,

Ora, devemos defender a cidadania. Nao se tra- visto que o Ministério Público já pode fazer o que bem
ta de nenhuma invasão da competência médica, ab- quer e entende.
solutamente, mas, sim, de assegurar ao cidadão o , .
seu direito. É preciso que alguém faça isso. Ou duvi- O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Para falar
damos que o direito do cidadão normalmente não é contra o d~staque, concedo a palavra ao Deputado
levado a sério? Todos sabemos como isso acontece. Marcos Rollm.
E não somente no passado, mas atualmente. Temos O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Sem revisão
de garantir, em lei, o direito de o cidadão, a parte mais do orador.) - Sr. Presidente, apenas para retomar o
frágil, aquele que é internado involuntariamente, ser diálogo com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, digo
defendido. Não é o Ministério Público quem decide se que talvez esta Casa pudesse mesmo ser comparada
a internação está ou não correta, mas uma equipe a um manicômio. Se esta fosse a Casa Verde, de Ma-
multidisciplinar, que pode e deve ser composta por chado de Assis, a nossa sorte seria não termos aqui
vários médicos. um Simão Bacamarte. Se tivéssemos, vários Deputa-

Portanto, não há nenhuma invasão de compe- dos poderiam ser encaminhados à internação psi-
tência, nenhuma violência quanto ao ato médico. Tra-
ta-se da defesa da cidadania, pela qual todos deve- quiátrica involuntária, e dificilmente, por essa provi-
mos zelar. Se suprimirmos esse dispositivo, deixare- dência, alguém interviria para averiguar se se tratava
mos margem a que continuem acontecer os casos de internação abusiva.
que a história tem mostrado, e não queremos a repeti- O que devemos de ter presente é o fato não da
ção deles. Se o Ministério Público pode agir, indepen- atribuição do Ministério Público, mas do regramento
dentemente da lei, por que não estabelecer a sua legal, que prevê a formação de uma junta interdiscipli-
ação em lei, para garantir a cidadania? Estamos afir- nar. É essa a regra nova prevista nesse parágrafo que
mando um direito do cidadão. torna o processo de averiguação possível. Senão, ve-

Por isso, votamos contra o requerimento e pela jam bem, Srs. Deputados: um médico psiquiatra reco-
manutenção do texto. menda a internação involuntária. Há a denúncia de

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en- que essa internação é desnecessária e, portanto,
caminhar a favor do destaque, concedo a palavra ao abusiva. O promotor averigua, nos termos da lei, se a
Deputado Arnaldo Faria de Sá. internação é abusiva ou não. Como ele poderá con-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. testar o juízo de um médico, sendo ele um promotor?
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. A única forma de contestar esse juízo técnico é com
Deputados, não é preciso estar explícito no texto para outro juízo técnico e, por isso, é necessária a junta in-
que o Ministério Público aja. Não há necessidade de terdisciplinar de profissionais da área de saúde men-
bis in idem. O Ministério Público já tem essa compe- tal, da qual pelo menos um deve ser, preferencialmen-
tência, independentemente de estar expressa na lei. te, médico psiquiatra.

Além do mais, o caput do art. 10 dá esse direito ao O que estamos decidindo é o direito do cidadão
Ministério Público. a ~ma segunda opinião. Mas há Deputados que estão

Não estou entendendo. Parece que esta é que é preocupados com o Ministério Público e com as prer-
a casa de loucos. Não estamos querendo resolver o rogativas dos médicos. Tenham a santa paciência!
problema dos loucos, mas, sim, fazendo um jogo de
loucos aqui dentro. Esse poder já é dado ao Ministério Quero saber o seguinte, Sr. Presidente: o que
Público, que a qualquer momento pode tomar provi- podemos dizer àquele jovem de 20 anos, que encon-
dência. O art. 10, caput, determina a comunicação ao tramos internado numa clínica em Goiânia, que so-
Ministério Público. freu uma estereotaxia, cirurgia neurológica, porque o

Na verdade, estamos querendo resolver o pro- médico assim entendeu. Ficou totalmente curado, ou
blema no entendimento de que não existe em ne- seja, virou um zumbi, deitado numa cama. Tentamos
nhum outro diploma legal o poder de ação do Ministé- falar com ele, e não foi possível. Volta e meia, ele se



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem. O PPB vota "não", pela supressão do §1°.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tenho ouvido argumenta
ções inteiramente equivocadas a respeito desse pro-
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jogava ao chão e o lambia. Os enfermeiros. o recolhi- ções. ,Por isso, o PL e o PSL votam "sim", pela manu-
am e o colavam novamente no leito. ":. ' tenção do § 1° do art. 10.

Houve o saber técnico, de um médico, que reco- O SR. PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ.
mendou a cirurgia. Esse cidadão tinha ou não tinha di- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
reito a uma segunda opinião? Os Deputados que es- co/P~B-PCdoB entende qu~ é n.ecess~ria a manu-
tão propondo retirar esse procedimento desejam o tença~ do .texto, par~ garantl~ a cl~ad~m~ nos casos
quê? Que o cidadão internado de forma involuntária de arbltranedade na Internaçao pSlqUlatnca.
entre em juízo contra a decisão de um médico? O que O Bloco/PSB-PCdoB vota "sim".
está em jogo é apenas se queremos ou não uma se- O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Sem
gunda opinião. revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Deputados

Por isso, é fundamental manter esse texto, rejei- Fer~an_do Coruja e Ivan ~ai~ão participaram das ne-
tando o destaque, Sr. Presidente. goclaçoes com as demaiS Lideranças desta Casa e

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Vou sub- com~reenderam, a partir do acordo firmado, 9ue era
meter a votos o seguinte dispositivo destacado: POtssdlvel apresentar .0 destaque que ora esta sendo

voa o.

Portanto, votamos com o destaque. A bancada e
o Bloco Parlamentar PDT/PPS votam "não", Sr. Presi
dente.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressis
ta Brasileiro entende que a intervenção do Ministério
Público estabelecida neste dispositivo afronta o prin
cípio básico do projeto. O Ministério Público não tem
competência para suspender o laudo técnico de uma
junta médica. Meu Deus do céu, ele não é juiz! Ele fis
caliza o cumprimento da lei e pode denunciar que a
junta médica está violentando a lei, mas não tem po
der para suspender uma decisão científica de deter
minado laudo pericial. Isso aqui me parece uma ex
crescência da lei. Devemos dar a César o que é de
César e a Deus o que é de Deus.

Portanto, conscientes, com a ordem jurídica, de
que não cabe ao Promotor Público praticar a interven
ção em laudos periciais e que esses só podem ser
suspensos pelo Poder Judiciário, por um juiz, vota
mos "sim", para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se V. Ex"
vota "sim", vota pela manutenção do texto, sem a reti
rada do §1°. Se V. Ex" quer a retirada do §1°, como
propõe o destaque, acompanha o autor do destaque,
o PDT, e vota "não".

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, nosso
voto é "não".

Art. 10 .

§ 1° O Ministério Público, ex-officio, atendendo
denúncia, ou por solicitação familiar ou do represen
tante legal do paciente, poderá designar equipe revi
sora multiprofissional de saúde mental, da qual ne
cessariamente deverá fazer parte um profissional mé
dico, preferencialmente psiquiátra, a fim de determi
nar o prosseguimento ou a cessação daquela interna
ção involuntária.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou es
clarecer o Plenário com toda a tranqüilidade, porque
vejo que existem posições divergentes.

Aqueles que forem pela manutenção do § 1° do
art. 10 votarão "sim". Os que forem pela supressão do
§ 1° do art. 10, votarão "não".

Vou ouvir os Líderes partidários, já que existem
posições divergentes.

Como vota o PHS? (Pausa.) Como vota o PTN?
(Pausa.) Como vota o PV? (Pausa.) Como vota o Blo
co PU PSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente, tenho de fazer justiça a V. Exa pela pauta de
hoje. Estamos resgatando uma dívida para com os
doentes mentais desta Nação e suas famílias, dívida
que já deveria ter sido paga há muito tempo com a vo
tação desse projeto. V. Ex" foi muito feliz ao elaborar a
pauta de hoje e trazer ao debate esse grave problema
por que passam milhares e milhares de doentes men
tais e seus familiares.

O Partido Liberal entende que o Ministério Públi
co tem de avalizar e tomar conhecimento das interna-
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jeto, intervenções de Parlamentares que sequer le- muito no meu Vice-Líder Ursicino Queiroz, que parti-
ram o texto nesses onze anos. cipou do acordo.

O §1° do art. 100 não diz absolutamente nada a Sr. Presidente, quero dizer alto e bom som que
respeito de o Ministério Público dar laudos técnicos estes são meus últimos dois anos como Parlamentar.
de internamento. Ele é simplesmente uma garantia Já anunciei no meu Estado que deixarei a política e
para o cidadão que involuntariamente foi internado. até liberei meus amigos Deputados Estaduais e Pre-
Não basta o caput do artigo determinar que a institui- feitos. Estou aqui por conta da minha consciência de
ção, no prazo de 72 horas, comunicará ao Ministério cidadão brasileiro, cumprindo bem meu último man-
Público o internamento; é preciso ressaltar o que o dato e satisfeito com o trabalho desenvolvido por V.
Ministério Público fará, para que os processos não fi- Exa

, com o seu empenho, com a maneira como vem
quem eternamente engavetados. dirigindo esta Casa.

Ele deverá requisitar uma equipe de técnicos Agradeço suas referências elogiosas a este seu
com profissionais médicos para analisar aquela inter- ex-adversário. Hoje somos aliados. (Palmas.) Externo
nação e sobre ela emitir parecer, tanto no que se refe- meu sentimento de amizade pessoal e reconheci-
re ao internamento quanto à alta. mento pelo seu esforço. Tenha em mim um grande ali-

O que queremos é dar voz e vez ao cidadão ex- ado. Mi~~~ decisão.não~em n.enhuma conotação c~m
c1uído da sociedade não por problemas mentais, e a su~ VitOria,. qU,e!Ol ~~mta. Minha campanha tambem
sim, muitas vezes, por causa de uma disputa por he- ~egUlu os p;JnClpIOS etlcos. Em nenhum momento ba-
rança. Sabemos o quanto isso ocorre. O defensor dos Ixamos o nJvel.
seus direitos será o Ministério Público. Sr. Presidente, como cidadão brasileiro e Parla-

Por isso, Sr. Presidente, o PT votará "sim", pela mentar em exercício do manda~?,. n~o poss~, co~~ci-
manutenção do texto do Senado. Os Senadores fo- entemente, recomendar o voto sim a um diSPOSitivo
ram sábios ao debater a matéria. A própria ONU reco- como este.
menda a constituição desse tipo de comissão para O PFL vota "não".
analisar internamentos involuntários. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado

O PT vota "sim". Inocêncio Oliveira, apenas em momentos como este,
O SR PRE ID (' . quando me é dada a oportunidade, faço de público

.? SENTE Aeclo Neves) - Como esse tipo de referência. V. Exa honra esta Casa e mos-
vota o PMDB. tra enorme grandeza no exercício do mandato parla-

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem re- mentar. Este Presidente, seu amigo, quer crer que,
visão do orador) - Sr. Presidente, o PMDB entende em nome da vida pública brasileira e deste Parlamen-
que o projeto evoluiu no terreno da cidadania, tanto to, quem sabe de outros cargos que possa vir a ocu-
do ponto vista do paciente, como do ponto de vista do par, V. Exa há de rever a decisão de deixar a vida pú-
médico. No que diz respeito, porém. ao §1 o do art. 10, blica. O nobre Deputado é merecedor do respeito e da
somos contra a sua manutenção no texto. admiração de seus pares de todos os partidos desta

O PMDB vota "não". Casa.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como Como vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

vota o Bloco Parlamentar PFUPST, Líder Inocêncio O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo-
Oliveira? co/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _ dente, Sra. e Srs. Parlamentares, lerei o caput do art.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio 10, até porque houve Parlamentar que disse que co-
que estamos diante de questão muito importante para legas que interpretaram de forma diferente a matéria
esta Casa.O dispositivo é inconstitucional. É um ab- não o haviam lido. Tenho certeza de que todos o le-
surdo que a Casa que faz as leis aprove dispositivo in- ram, mas farei a leitura do caput do art. 10:
constitucional, esperando que o Ministro peça ao Pre- A internação psiquiátrica involuntária deverá, no
sidente da República que o vete. prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério PÚ-

Ora, a Casa que faz as leis tem de fazer boas blico Estadual. ..
leis, tem de ter responsabilidade. Acordo é para ser O ponto importante está muito claro: "deverá
cumprido, mas confio no Deputado Carlos Mosconi, ser comunicada:'
que trabalhou nesse projeto e afirma que não houve Entendo que o §1 o que estamos discutindo seja
acordo em torno desse dispositivo. Também confio uma interferência indevida do Parlamento numa insti-



O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, convoco a bancada do Partido dos Trabalhadores
para, após esta votação nominal, comparecer ao
Espaço Cultural, para uma reunião.

Sr. Presidente, SrlS e Srs. Deputados, amanhã,
dia 28, os servidores públicos federais vo~am a se
mobilizar por aumento de salário. Mais uma vez os
500 mil servidores do Brasil reivindicam do Governo o
que lhes é devido por direito legal e moral. Sim, por
que já se trata de imoralidade histórica a forma com
que o Governo Fernando Henrique Cardoso tem tra
tado tão importante segmento do nosso Pais. Agora
eles retomam a luta. Na Bahia, em especial, uma sé
rie de debates marcarão a retomada do movimento.

Dia 5 de abril será um dos momentos culminan
tes da campanha. Está programada a vinda de milha
res de manifestantes a Brasília. Servidores de todo
País virão cobrar seus direitos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, após esta sessão, haverá outra, do Congresso
Nacional, com várias medidas provisória em pauta.
Faço um apelo aos Srs. Deputados no sentido de que
permaneçam em plenário após o encerramento desta
importante sessão. Somente para a primeira medida
provisória haverá votação nominal; as demais são ob
jeto de entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
reitera o apelo do ilustre Líder Inocêncio Oliveira no
sentido de que os Srs. Parlamentares permaneçam
em plenário. Imediatamente após o encerramento
desta sessão, que ocorrerá após esta votação e da
votação simbólica da redação final deste projeto, ha
verá sessão do Congresso Nacional.

É importante a presença dos Srs. Deputados
em plenário, para votar nominalmente a primeira de
uma série de medidas provisórias que serão exami
nadas hoje pelo Congresso Nacional, a partir de acor
do entre Lideranças.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa.

Exa.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encami
nha o voto "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo
co/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito verifica
ção de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Verifica
ção concedida.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela manutenção do dispositivo permane
çam como se acham.

REJEITADO.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
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tuição que sabe intervir, se provocada ou de moto dente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que
próprio, quando entende ter havido uma ítregularida- venham aó plenário e encaminha o voto "não".
de, um desrespeito aos direitos humanos. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

Portanto, não há razão para a manutenção des- peço a palavra pela ordem.

te dispositivo. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
O Bloco Parlamentar PSDB/PTB encaminha o Ex".

voto "não" ao texto do §1°.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo?

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conforme
encaminhamento anterior, mantemos o comunicado
ao Ministério Público no prazo de 72 horas, mas acha
mos que não faz sentido determinar que ações o Mi
nistério Público deve tomar, pois dessa forma o proje
to tornar-se-ia inconstitucional.

Somos pela supressão do dispositivo e encami
nhamos o voto "não".



Neste exato momento, é importante a obtenção
de adesões. A sociedade compreende a importância
da utilização desse instrumento para que se promova,
de uma vez por todas, a apuração das denúncias e,
dessa forma, acabem a confusão, a discussão e os
ataques feitos pela imprensa.

Que a apuração seja viabilizada exatamente no
palco que a sociedade considera correto. Muitos têm
dito que ele é um palco eleitoral. É bom frisar que elei
toral deve ser o palco utilizado pelos que são contra a
apuração das denúncias formuladas, veiculadas e
verbalizadas principalmente por membros da base do
Governo.

Não se pode alegar que há paralisia, até porque
haverá sessão do Congresso Nacional com votação
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Temos acompanhado este movimento desde O que se percebe, na prática, é um desrespeito
seu nascedouro e, indicado pelo PT, junto com outros ao cidadão comum. O Governo promove o sucatea-
companheiros de partido atuado na mediação entre mento dos serviços públicos: falta gente e faltam equi-
as entidades representativas e o Governo. Estamos pamentos; falta material e falta garantia de continui-
cientes, portanto, de como o Governo FHC tem trata- dade nos bons projetos. E a população nem sempre
do esse processo: com absoluta resistência em aten- percebe que o péssimo atendimento em saúde ou
der aos interesses dos trabalhadores. educação, somente para citar dois itens essenciais, é

Nas tratativas do ano passado, recordemos, o resultado dessa política. O povo nem sempre percebe
Governo, além de recusar as propostas do movimen- que o G~ver~o FHC est~ construindo dois brasis: um,
to, acionou uma estratégia de reajustes pontuais, vi- para a. minOria, para os rlCO~, que podem pagar ~s~o-
sando quebrar a estrutura do serviço público e colo- la partlcula~ eplanos de ~aude; outro, para a maIOria,
cando servidor brigando com servidor. Foi um jogo o povo br~~II~lro, que,tera de se haver_com os quebra-
sujo, imoral, que acabou revelando à categoria e ao galhos ofiCiaiS na saude e na educaçao.
País o caráter maquiavélico do seu inimigo. Inimigo é Em contrapartida, na hora de pagar os agiotas
uma palavra forte, mas é a que cabe num contexto do FMI e piratas do gênero, FHC e sua equipe econô-
como este: o Governo considera que o servidor públi- mica são eficientes. De 1997 a 2000, a dívida externa
co federal é seu inimigo e, por isso, deve ser tratado brasilei~a saltou de U$38,5 bilhões para U$107 bi-
com o máximo de mesquinharia e crueldade. Ihões. E uma dívida que nunca se acaba. Nós só pa-

Agora os servidores voltam a se mobilizar. Há gamos os juros. Para os ~giotas aAsit~ação é confortá-
sete anos que não têm aumento. O que o Governo vel, po~que a nossa eqUipe economlca, colocada por
acha disso? Acha que, de tanto insistir que não existe eles:..so ?ge em conf?rmldade com eles. Malan e .F~~-
inflação, a população brasileira vai acabar acreditan- g~ nao tem autonomia nem para comprar papel hlgle-

d ? N- 'b . O 'I I d' mco.o . ao e em assim. s ca cu os Izem que a defa-
sagem salarial é de quase 76%. Esses piratas em trajes de banqueiros costu-

O PT brigou para incluir no Orçamento da União mam ~gir assim: quand~ es~e?ular d~ lucro, ~nt.ão ~
emenda que garantisse o aumento salarial dos servi- lucro e ~eles;. qU~ndO da preJul~o, entao o preJUIzo e
dores, Também lutamos para que o Governo fixasse nosso.. u seja, e es n.unca per em. .
uma database para a categoria, que seria 11 de maio. ,. Diante d~ tudo ISSO, saudamos os serVidores
Mas até isso o Governo se nega fazer, mesmo que re- publlcos federaiS pela ret?~ada ~o_movimento e mai~
presente um acinte à Constituição Federal, onde se uma vez nos ~olocamos a dlsposlçao dos companhel-
estabelece tal. ros para continuar a luta.

O Governo FHC promove a precarização dos Lembro ainda,. Sr. Presidente, qu~ o Pa~ido dos
serviços públicos. A entrega do patrimônio nacional Traba.lh~dore~, assim como os demaiS partl~os de
faZ-se com a oferta de serviços de má qualidade. A Oposlçao .estao na ca~panha ~m prol da assinatura
estratégia é criar a cultura de que o que é público não d~ requenmento para Instalaçao da CPI da Corrup-

presta, e, portanto, merece o repúdio da sociedade çao.
brasileira. Em contrapartida, cria a falsa cultura de
que o que é privado funciona, é de qualidade. Talvez
por isso os neoliberais no poder se sintam tão à von
tade para distribuir com os amigos o que não lhes per
tence, mas ao povo brasileiro. FHC não daria aos ami
gos empresas estatais ricas, bancos, mineradoras, in
dústrias petroquímicas se fosse patrimônio seu. Mas
é nosso. Ele não lutou por isso. Fomos nós. FHC não
sabe o que o serviço público representa para a Na
ção; não sabe o que significou construir empresas, ór
gãos, institutos, escolas, universidades para servir ao
povo brasileiro. Não sabe o que representa para o
País o patrimônio construído ao longo do tempo. Por
isso, é sem rubores de vergonha que ele repassa aos
amigos o que era nosso.



O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito à bancada do
PPB que venha ao plenário, pois nos encontramos
em processo de votação nominal. Nosso voto é "não".

Comunico também à bancada que teremos ses
são do Congresso Nacional, cuja primeira votação
também será nominal e se refere à medida provisória
referente à privatização do BANESPA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa já
determinou que fossem acionadas as campainhas e
pede aos Srs. Parlamentares que se encontram em
outras dependências da Casa que atentem para o
fato de estarmos neste instante em votação nominal.

Em seguida, haverá sessão do Congresso Naci
onal, na qual a presença de V. Ex" será fundamental
para a votação.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o ilustre Líder do Governo.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, hoje foi dia de muitos debates
nesta Casa. Em audiências públicas, estiveram pre
sentes o Presidente da Petrobras, o Presidente da
Agência Nacional de Águas, o Secretário do Tesouro
Nacional e o Ministro do Trabalho, todos debatendo
com os Srs. Parlamentares temas os mais atuais pos
síveis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, o aci
dente ocorrido em plataforma da PETROBRAS, a
questão do FGTS, explicada pelo Ministro Dornelles,
e também o problema da Agência Nacional de Águas,
de cujo projeto retiramos a urgência constitucional,
para que pudéssemos debater o assunto com mais
atenção. Sem dúvida alguma, a regulamentação será
muito importante, porque a água vai ser, no futuro,
uma das coisas mais caras para a humanidade.

Hoje pudemos entender várias questões. O pro
grama Pegasus, da PETROBRAS, por exemplo, in
veste 1 bilhão e 300 milhões de dólares em seguran
ça, saúde e meio ambiente. Trata-se de um arrojadís
simo programa, dos mais qualificados que existem
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esta noite, e está em pleno funcionamento aCâmara Sou testemunha de que não faltou a esta Casa,
dos Deputados. em instante algum, a colaboração dos partidos políti-

Obviamente não se pode, Deputado Moroni Tor- cos, especialmente o liderado por V.Exa. com extre-
gan, dizer que a não-instalação da CPI é a única pos- ma competência, a fim de que os trabalhos caminhem
sibilidade de o Congresso Nacional funcionar. A Câ- com a agilidade necessária.
mara está em votação. Acertamos hoje com as Lide- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
ranças do Governo a votação de mais quatro medidas palavra pela ordem.
provisórias, logo após esta sessão, e a Comissão O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Parlamentar de Inquérito da Corrupção não foi insta- Exa.
lada.

Não são concorrentes a instalação da CPI e o
funcionamento do Congresso Nacional. Diga-se de
passagem, Deputado Moroni Torgan, que V. Exa foi o
Relator, e muito eficiente, da CPI do Narcotráfico, cu
jos trabalhos não inviabilizaram, em hipótese alguma,
o funcionamento do Congresso Nacional.

Portanto, está mais do que provado ser possível
que o funcionamento da CP como tarefa dos Parla
mentares aconteça concomitantemente com sessões
da Câmara e do Senado. V. Exa, Presidente Aécio Ne
ves, preside muito bem a sessão na noite de hoje,
mostrando que é possível esta Casa funcionar. A Câ
mara, particularmente, tem funcionado e deve conti
nuarfuncionando. Tem sido esse o sentido do nosso
esforço e da nossa colaboração.

Discutiremos a Lei das Sociedades Anônimas,
discutiremos a regulamentação das medidas provisó
rias, discutiremos o Código Civil. É possível, sim,
montar uma agenda de funcionamento desta Casa
sem negligenciar nossas funções, nossas tarefas
constitucionais, dentre elas a de fiscalizar as ações
do Executivo e debelar toda e qualquer dúvida que
paire sobre a prática de corrupção em qualquer esfe
ra. Fica este desafio, para que alcancemos mais um
estágio e continuemos na escalada do pleno funcio
namento desta Casa.

Parabenizo V. Ex", Sr. Presidente. Não sei se
são os ares, mas o Congresso Nacional já ganhou
pontos a mais perante opinião pública. V. Ex" assume
num bom momento, trazendo-nos uma certa dose, di
gamos, de sorte. E o Congresso Nacional, instalando
a CPI, deve subir mais ainda no conceito da opinião
pública, porque estará cumprindo suas funções cons-
titucionais. .

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece a V. Ex".

Reiteramos que o compromisso inicial de nossa
gestão será mantido até o último dia: fazer com que a
Câmara vote efetivamente matérias que interessem à
sociedade, buscando fundamentalmente nos movi
mentos sociais e nas iniciativas dos Parlamentares a
sua agenda.
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entre todas as empresas petrolíferas do mundo. A Pe- to Figueiredo, tendo sido inclusive deselegante com
trobras é a sexta maior empresa de petróleo do mun- nosso Vice-Governador. O tumulto teve relação com
do e vem demonstrando, a cada ano, aumento de pro- o respectivo ElA-RIMA, que cuida do impacto ao meio
dução e capacidade. Passa por um momento em que ambiente. Não foram estudadas as conseqüências da
sua condição financeira está extremamente privilegi- implementação do projeto nos Estados de Sergipe e
ada, permitindo-lhe investir 29 bilhões de reais nos Alagoas, os mais interessados na transposição das
próximos cinco anos, previsão de investimento da águas.
maior empresa do Brasil e que permanece sob o con- Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, insta-
trole estatal. lou-se tremenda balbúrdia, com protesto de associa-

Ouvimos a explicação do Ministro Francisco ções, de organizações não-governamentais, de Par-
Dornelles sobre o acordo do FGTS, de 40 bilhões de lamentares, Deputados Estaduais, o que veio impedir
reais, o maior do mundo, no sentido de permitir que a realização da audiência pública. Isso porque o Go-
especialmente milhares de brasileiros que têm até mil verno Federal tem de apresentar inicialmente às po-
reais de crédito na conta do FGTS pudessem receber pulações sergipana e alagoana que a revitalização
imediatamente. Houve também o debate sobre o rela- deverá ser feita em primeira mão, já que não aceitare-
tório quadrimestral do Tesouro, mostrando o cumpri- mos pacatos a transposição de águas do nosso rio,
mento das metas fiscais e da Lei de Responsabilida- que no dia 4 de outubro completa 500 anos de desco-
de Fiscal. Portanto, foi um dia muito produtivo. brimento. Portanto, a audiência pública não foi reali-

Em seguida a esta sessão, haverá outra do Con- zada em face do protesto dos Deputados Estaduais
gresso Nacional. Alerto os Srs. Deputados para o fato Augusto Bezerra, Gilmar Carvalho e Pedro Balbino,
de que haverá votação nominal na primeira matéria. da Deputada Federal Tânia Soares, do Prefeito Mar-
Queremos contar com a presença de todos os senho- ceio Déda e do Vice-Governador, todos contrários à
res. As Lideranças e os partidos convoquem os Srs. transposição de águas do Rio São Francisco.
Deputados. Além dessa excelente e produtiva sessão Muito obrigado.
da Câmara, teremos também sessão do Congresso O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoco,
em que votaremos várias medidas provisórias de pela derradeira vez, aqueles que ainda não estão em
grande interesse para a Nação. plenário para que venham imediatamente suprir o de-

Obrigado, Sr. Presidente. ver do voto.

O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa.

O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
aproveitar a oportunidade para comunicar aos Depu
tados e às Deputadas da Câmara Federal, como tam
bém ao povo deste País que nos escuta e nos vê pela
TV Câmara, que ontem em Aracaju, Capital do meu
Estado de Sergipe, aconteceu fato inusitado.

Encontravam-se presentes representantes do
Ministério da Integração Nacional e do Presidente do
Ibama, o povo sergipano, autoridades, Parlamenta
res, ex-Governadores, como João Alves Filho, o
Vice-Governador do Estado, Benedito Figueiredo,
para audiência pública cujo objetivo era discutir o li
cenciamento das obras de transposição de águas do
Rio São Francisco, que beneficiarão os Estados da
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco.

O fato inusitado é que a audiência já começou
tumultuada. O representante do Presidente do Ibama
foi inábil com referência ao Vice-Governador Benedi-

Exa.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT- RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, queremos registrar com vee
mência que repudiamos o que o Governo chama de
acordo do Fundo de Garantia.

Absolutamente não há nenhum acordo. É preci
so deixar claro - e esta Casa tem de compreender
isto de uma vez por todas - que os Planos Collor e Ve
rão, os quais deixaram de depositar no Fundo de Ga
rantia, dos trabalhadores deste País, 40,5 bilhões, só
aconteceram por ação ou omissão do Governo Fede
ral. Trata-se, então, de uma dívida do Governo com os
trabalhadores.

Essa dívida foi reconhecida na Justiça. Os traba
lhadores ingressaram em juízo, ganharam em primeira,
segunda e última instância. O Governo, derrotado, em
vez de pagar o que deve, fez acordo. Nunca vi um derro
tado, um perdedor, alguém que foi condenado, chamar a
si a responsabilidade e o direito de fazer acordo. Pois o
inusitado aconteceu. Vejam o que o Govemo propôs e



Exa.

O SR. NEUTON UMA (Bloco/PFL - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, estamos atravessando momentos de
verdadeiro êxtase neste Parlamento. Por que digo
isso? Porque estamos vendo coleta de assinaturas
para CPls e mais CPls, informações, contra-informa
ções. E fico a analisar, como um dos mais jovens Par
lamentares, o mais jovem do meu Estado, São Paulo,

O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria
que V. Exa mandasse resgatar o pobre do meu Ceará.
Tiraramno ali do painel.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Isso não
pode acontecer de jeito nenhum.

O SR. JOSÉ UNHARES - Não pode acontecer.
Ele já está sofrendo com a seca; e ainda é retirado do
mapa da República brasileira?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deve ter
sido retirado para maquiagem, caprichada, a fim de
que o Ceará volte brilhando como tem brilhado para
todos nós.

V. Exa não se preocupe, pois na votação apare
cem os votos do Ceará.

O SR. NEUTON UMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
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chama de acordo. Repartir os 40,5 bilhões da seguinte que a sociedade espera do Parlamento a reforma tri-
forma: 16 bilhões para os empresários, parqc as empre- butária R uma agenda positiva para ser debatida e
sas; 5 bilhões para os trabalhadores; 12 bilhões para o não a geração de uma crise institucional que não nos
Fundo de Garantia - senão um fundo dos próprios traba- levará a canto algum.
Ihadores - etão-somente 8 bilhões de reais o para o pró- Este registro é para que os Srs. Par1amentares fa-
pr~o Governo. Ou seja, deve.40,5 bilhões, vai p~gar 8 bi- çam uma reflexão. Estamos vendo nosso vizinho, a
Ihoes e o resto da c?~ta vai o Governo repartir com as Argentina, numa crise econômica e institucional que as-
e~pr~sas e empresanos~ com os trabalhadores e com o sola a sociedade; não podemos permitir que o Brasil,
propno Fundo de Garantia. esta potência, também sofra com esse problema. Os

Então, denunciamos o fato, mas não sem antes brasileiros querem o País com paz e governabilidade.
deixar claro, ?~. Presidente, que q~em tem responsabili- Como Parlamentares, temos obrigação de mos-
dade de ~ecldlr s~bre o a~unto e .e~t~ C~~, uma ~ez trar ao Brasil uma agenda positiva. Devemos trazer
que o projeto de lei, ou medida provlsona, VIra para ca.A. . . .
decisão caberá ao Par1amento Nacional e cabe a res- ISSO para o plenano desta Casa e votar o que os brasl-
ponsabilidade a cada um de nós. No m~mento oportu- leir~s. quere~~ no decorrer deste an~:.as reformas tri-
no, devemoster a clarividência de, junto com a mobiliza- butana e polltlca e uma agenda positiva.
ção dos trabalhadores, interpretar a angústia do povo Mas ainda desejo abordar outro tema, Sr. Presi-
b~a~ileiro, que trabalh?u, contrib~i~, pago~ e agora tem dente, Sr"s e Srs. Deputados, indubitavelmente o País
direito de recebe~aq~1I0 que lhe e justo. Nao deve pag<:,r atravessa uma das piores crises em seu sistema peni-
uma co~ta que nao e sua, mas do Governo, que deseja tenciário. A cada dia que passa novas rebeliões estou-
transfen-Ia aos trabalhadores. .. ' _

Esse é nosso protesto. Mas esta Casa ainda tem ram pelos Est~d~s braSileiros: ~ Naçao, ~ntre surpresa,
a chance de, no momento oportuno, reparar esse gra- estupefata e I~dl~~ada, assl.stlu ~.o. maior ':vante de
ve equívoco que o Governo Federal está cometendo. toda a nossa hlstona em penitenclanas de Sao Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou en- . A~tel~fonia ?elular, que deveria ser~ir p~r~ tornar
cerrar a votação. a~s distanCias mais curtas, co~ a comunrcaçao Insta~-

O SR. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, peço tan~a de onde quer que ~stejamos, .passou a serv~r
a palavra pela ordem. de Instrumento pô:ra .o cnme organizado, em detn-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. mento do ~oder Publ~co.
Bandidos desafiaram escandalosamente as au

toridades públicas e deramlhes um recado no mínimo
inusitado e que coloca em xeque todo o sistema de
segurança brilhantemente apresentado por nossos
emeritos penalistas. Tal recado foi: "Aqui nós vivemos
e aqui mandamos nós!" Raia pelo absurdo tal asserti
va, mas é inverídica? Esse assunto foi tratado pela
imprensa como grande espetáculo.

Mas o que ressalta de tudo isso é a enorme ca
pacidade de organização e disciplina, embora pauta
da no terror, no medo e em outros tantos crimes.
Como puderam pessoas confinadas e isoladas da so
ciedade enfrentar e desafiar o Estado e suas organi
zações de segurança? Se o Estado ainda usa a força
para impor-se, a verdade é que a nata da sociedade
de criminosos usa a astúcia, que beira a inteligência,
não fossem os propósitos nefandos.

Contudo, em que pese a esse fato ter estarreci
do a Nação, em realidade n~o deveria ter tido esta
conseqüência: o estarrecer. E natural que, pelo de
senvolver-se dos acontecimentos, a surpresa diante
do ocorrido não tenha nenhum motivo para existir. Há
cadeias superlotadas, pessoas que cometeram al
gum tipo de delito, às vezes um delito de menor peri
culosidade, e por isso ali se encontram, estão sendo
tratadas como animais ferozes, como seres extrema
mente desprezíveis. Que animal preso e maltratado
não quer a liberdade? Privadas de um mínimo de dig
nidade, vivem sem honra, sem esperança e, por con-



Para que o castigo produza o efeito
que dele se deve esperar, basta que o mal
que causa ultrapasse o bem que o culpado
retirou do crime. Devem contar-se ainda
como parte do castigo os terrores que pre
cedem a execução e a perda das vantagens
que o crime devia produzir. Toda severidade
que ultrapasse os limites se torna supérflua
e, por conseguinte, tirânica.

À medida que os suplícios se tornam
mais cruéis, a alma, semelhante aos fluidos
que se põem sempre ao nível dos objetos
que os cercam, endurece-se pelo espetáculo
renovado da barbárie. A gente se habitua aos
suplícios horríveis; e, depois de cem anos de
crueldades multiplicadas, as paixões, sempre
ativas, são menos refreadas pela roda e pela
força do que antes o eram pela prisão.

A crueldade das penas produz ainda
dois resultados funestos, contrários ao fim do
seu estabelecimento, que é prevenir o crime.

Em primeiro lugar, é muito difícil esta
belecer uma justa proporção entre os delitos
e as penas; porque, embora uma crueldade
industriosa tenha multiplicado as espécies
de tormentos, nenhum suplício pode ultra
passar o último grau da força humana, limi
tada pela sensibilidade e a organização do
corpo do homem. Além desses limites, se
surgirem crimes mais hediondos, onde se
encontrarão penas bastante cruéis?

Em segundo lugar, os suplícios mais
horríveis podem acarretar às vezes a impu
nidade. A energia da natureza humana é cir
cunscrita no mal como no bem. Espetáculos
demasiado bárbaros só podem ser o resul
tado dos furores passageiros de um tirano,
e não ser sustentados por um sistema cons
tante de legislação. Se as leis são cruéis, ou
logo serão modificadas, ou não mais pode
rão vigorar e deixarão o crime impune.

O rigor das penas deve ser relativo ao
estado atual da nação.

Esse tratado de humanismo, Sr"s e SIS. Parlamenta
res, é da lavra de um dos homens mais eminentes da his
tória mundial: o Marquês de Beccaria, em sua obra imortal
"Dos Delitos e das Penas", de 1765 - pasmem V. Ex"S.

Entre as penas e a maneira de apli
cá-Ias proporcionalmente aos delitos, é mis
ter, pois, escolher os meios que devem cau
sar no espírito público a impressão mais efi
caz e mais durável e, ao mesmo tempo, me
nos cruel no corpo do culpado.

Quem não estremece de horror ao ver
na história tantos tormentos atrozes e inúteis,
inventados e empregados friamente por
monstros que se davam o nome de sábios?
Quem poderia deixar de tremer até o fundo
da alma ao ver os milhares de infelizes que o
desespero força a retomar a vida selvagem,
para escapar a males insuportáveis causados
ou tolerados por essas leis injustas que sem
pre acorrentaram e ultrajaram a multidão,
para favorecer unicamente um pequeno nú
mero de homens privilegiados? (...)

Homens dotados dos mesmos senti
dos e sujeitos às mesmas paixões se com
prazem em julgá-los criminosos, têm prazer
em seus tormentos, dilaceram-nos com so
lenidade, aplicam-lhes lentas torturas e os
entregam ao espetáculo de uma multidão
fanática que goza com suas dores.

Quanto mais atrozes forem os casti
gos, tanto mais audacioso será o culpado
para evitá-los. Acumulará os crimes, para
subtrair-se à pena merecida pelo primeiro.

Os países e os séculos em que os su
plícios mais atrozes foram postos em prática
são também aqueles em que se cometeram
os crimes mais horrendos. O mesmo espíri
to de ferocidade que ditava leis de sangue
ao legislador punha o punhal nas mãos do
assassino e do parricida. Do alto do trono, o
soberano dominava com uma verga de fer-
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seqüência, dispostas a tudo para continuar acreditan- ro; e os escravos só imolavam os tiranos
do, ainda, na vida, na liberdade. para possuírem novos.

Como pode um corpo político, que,
longe de se entregar às paixões, deve ocu
par-se exclusivamente em pôr um freio nos
particulares, exercer crueldades inúteis e
empregar o instrumento do furor, do fanatis
mo e da covardia dos tiranos? Poderão os
gritos de um infeliz nos tormentos retirar do
seio do passado, que não volta mais uma
ação cometida? Não. Os castigos têm por
fim único impedir o culpado de ser nocivo
futuramente à sociedade e desviar seus
concidadãos da senda do crime.
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Ao que assistimos hoje é, indubftavelmente, fruto
da exasperação das penas, de um plus adicionado a
elas. O preso não só perde a sua liberdade, a sua digni
dade, como o cumprimento da pena nesses presídios in
fectos, sombrios e asquerosos, que lembram as mas
morras da Idade Média, a chamada "Idade das Trevas',
representa um suplício que extrapola o fim da pena.

E atente-se que aqui não falamos de ressociali
zação do preso, o que, é público e notório, absoluta
mente não existe em nosso País, mas de um sofri
mento inútil acrescido àquele a que já está condena
do pela própria vida que até então levara.

Como Beccaria, acima citado, afirmara - "ne
nhum suplício pode ultrapassar o último grau da força
humana, limitada pela sensibilidade e a organização
do corpo do homem" -, por que motivo aumentar o
grau de sofrimento de um ser que já está supliciado?

É natural, está na própria natureza humana, lu
tar contra tudo aquilo que venha a pôr em risco a inte
gridade pessoal: é o chamado instinto de conserva
ção. Qualquer homem luta, com as forças e os meios
de que dispõe, para conservar a sua integridade.

As rebeliões nos presídios nada mais represen
tam do que a asserção deste instinto. Vendo-se avilta
dos nos mais comezinhos direitos que um ainda ser
humano poderia suportar, revoltam-se e põem à mos
tra as armas disponíveis.

E então se pergunta: tinha razão a população de
ficar surpresa e estupefata diante das rebeliões surgi
das? Evidentemente que não!

De nada adianta a sociedade almejar maior se
gurança, que é aumentada pelo sentimento do medo,
através de medidas cada vez mais enérgicas com re
lação à punição dos crimes. Há necessidade imediata
de reformulação de todo o nosso sistema penal, com
aprimoramento das penas.

É necessário um direito penal mínimo que real
mente puna os delinqüentes, mas que ao mesmo
tempo os coloque em condições de serem realmente
ressocializados, para que a pena tenha realmente um
fim útil, que não seja tãosomente o de retaliação, de
vingança social ou de ostracismo para o preso.

Como nos informa o saudoso Helena Cláudio
Fragoso, renomado jurista penalista, em sua obra "li
ções de Direito Penal" (Ed. Forense, Parte Geral, pág.
466), tantas e tantas vezes lembrado:

Reclama-se, assim, menos diretto penal.
Todavia, a essa recomendação de parcimônia
reage o legislador com perplexidade, ante o fe
nômeno assustador do aumento da criminali
dade, praticamente em todo o mundo ociden
tal, principalmente os crimes violentos contra o
patrimônio. Diante do aumento da criminalida
de, o legislador hesfta em acettar a recomen
dação dos que pedem menos diretto penal. E
isso porque o legislador está habttuado a tra-

balhar com o instrumental punitivo, supondo,
ingenuamente, que, aumentando a severidade
das penas resolverá o problema da violência.
A criminalidade aumenta, e provavelmente
continuará aumentando, porque está ligada a
uma estrutura social profundamente injusta e
desigual, que marginaliza cada vez mais ex
tensa faixa da população, apresentando quan
tidade alarmante de menores abandonados ou
em estado de carência. Enquanto não se atuar
nesse ponto, será inútil punir, como será inútil,
para os juristas, a elaboração de seus belos
sistemas. Aspiramos a um direito penal mais
humano. Um direito penal que efetivamente
exerça função de tutela de valores de forma
justa e igualitária. Isso só será possível numa
sociedade mais justa e mais humana, que as
segure os valores fundamentais da dignidade
humana e da liberdade.

Faz-se mister, pois, que reformulemos o siste
ma penal e carcerário em nosso País, para que re
beliões como as que estão pontilhando em regiões
possam ter um fim. Que as penas sejam proporcio
nais aos delitos, e que não sejam extrapoladas atra
vés de seu cumprimento em masmorras medievais.

Para encerrar essas breves palavras, nada me
lhor do que relembrar as palavras de Beccaria, na
conclusão de sua célebre obra:

De tudo o que acaba de ser exposto
pode deduzirse um teorema geral utilíssimo,
mas pouco conforme ao uso, que é o legis
lador ordinário das nações.

É que, para não ser um ato de violên
cia contra o cidadão, a pena deve ser es
sencialmente pública, pronta, necessária, a
menor das penas aplicáveis nas circunstân
cias dadas, proporcionada ao delito e deter
minada pela lei.

Era o que tinha a dizer, Sras e Srs. Deputados.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação. Anuncio o resultado:
Votaram:
Sim: 87
Não: 298
Abstenções: 00
Total: 385

É SUPRIMIDO O DISPOSITIVO.

Listagem de Votação
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Proposição: PL N° 3.657-C/89 - DVS - § 1° DO
ARTIGO 10° SUBSTITUTIVO DO S.F.

Início Votação: 27/03/2001 19:48

Fim Votação: 27/03/2001 20:10

Resultado da Votação
Sim 87
Não 298
Abstenção O

Total da Votação 385

Art. 17 1

Total Quorum 386

Obstrução 1

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:08

Orientação
PSDBlPTB - Não
PFUPST·Não
PMDB-Não
PT-Sim
PPB· Não
PDT/PPS - Não
PSB/PCDOB - Sim
PUPSL-Sim
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Francisco Rodrigues PFL PFUPST Não
Luciano Castro PFL PFUPST Não
Luis Barbosa PFL PFUPST Não
Robério Araújo PL PUPSL Não
Salomão Cruz PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB PSDBJPTB Não
Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Não
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSBJPCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDS PSDB/PTB Não
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Não

Total Amapá. : 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDS PSDS/PTS Não
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Gerson Peres PPS Não
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Não
Haroldo Bezerra PSDB PSDB/PTB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTS PSDB/PTB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL PFUPST Sim
Socorro Gomes PCdoS PSS/PCDOS Sim
Vic Pires Franco PFL PFUPST Não
Zenaldo Coutinho PSDS PSDB/PTS Não

Total Pará: 13

AMAZONAS
Átila Lins PFL PFUPST Não
Euler Ribeiro PFL PFUPST Não
Francisco Garcia PFL PFUPST Não
Luiz Fernando PPS Não
Paudemey Avelino PFL PFUPST Não
Sílas Câmara PTS PSDB/PTS Não
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Não
Confúcio Moura PMDB Não
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Não
Niltan Capixaba PTB PSDB/PTB Não
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Não

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefanço Cordeiro PFL PFUPST Não
João Tota PPB Não
José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Bitiar PPS PDT/PPS Não
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Não
Zila Bezerra PTB PSDB/PTB Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS PSDB/PTB Não
João Ribeiro PFL PFUPST Não
KátlaAbreu PFL PFUPST Não
Osvaldo Reis PMDB Não



07810 Quarta-lima 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Pastor Arnarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Não

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL PFLlPST Não
Costa Ferreira PFL PFLlPST Não
Eliseu Moura PP8 Não
Francisco Coelho PFL PFUPST Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL PFUPST Não
Neiva Moreira POT POT/PPS Não
Nice Lobão PFL PFLlPST Não
Pedro Fernandes PFL PFUPST Não
Pedro Novais PMOB Não
Remi Trinta PST PFUPST Não
Roberto Rocha PSOB PSDB/PTB Não
Sebastião Madeira PSOB PSDB/PTB Não

Total Maranhão; 15

cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSOB/PTB Não
Antonio Cambraia PSOB PSDB/PTB Não
Chiquinho Feitosa PSOB PSOB/PTB Não
Eunício Oliveira PMOB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB PSDB/PTB Não
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Não
Moroni Torgan PFL PFUPST Não
Nelson Otoch PSOB PSDB/PTB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Não
Roberto Pessoa PFL PFUPST Não
Rommel Feijó PSDB PSD8/PTB Não
Sérgio Novais PSB PSBIPCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Não
Vicente Arruda PSOB PSDB/PT8 Não

Total Ceará; 17

PIAuí
Átila Lira PSDB PSD8/PTB Não

B.Sá PSD8 PSD8/PT8 Não
Ciro Nogueira PFL PFUPST Não
Heráclito Fortes PFL PFUPST Não
João Henrique PMOB Não
Marcelo Castro PMD8 Não
Mussa Demes PFL PFUPST Não

Themístocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL PFUPST Não
Ney Lopes PFL PFUPST Não
Salomão Gurgel PDT POT/PPS Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Armando Abilio PSDB PSDB/PTB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB PSDB/PTB Não
Domiciano Cabral PSOB PSDB/PTB Não
Efraim Morais PFL PFUPST Não
Enivaldo Ribein;> PPB Não
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Não
Marcondes Gadelha PFL PFUPST Não
Ricardo RiQue PSOB PSOBIPTB Não
Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não
Clementino Coelho PPS POT/PPS Não
Ojalma Paes PSB PSB/PCOOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inn~an,.in Oliveira PFL PFUPST Não

- - - - - - --~ PMDB Não
Joaquim Francisco PFL PFUPST Não
José Chaves PMDB Não
José Múcio Monteiro PFL PFUPST Não
Luiz Piauhylino PSOB PSDB/PTB Não
Osvaldo Coelho PFL PFLlPST Não
Pedro Eugênio PPS POT/PPS Não
Salatiel Carvalho PMDB Não

Wolney Queiroz POT PDT/PPS Não

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não

Divaldo Suruagy PST PFUPST Não
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não

João Caldas PST PFUPST Sim

Olavo Calheiros PMOB Não
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Não

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PPB Não

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Não

Jorge Alberto PMDB Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 4
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Não
Claudio Cajado PFL PFUPST Não
Coriolano Sales PMDB Não
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PT8 PSDB/PTS Não
Haroldo lima PCdo8 PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Não
Jairo Carneiro PFL PFUPST Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSD8 PSDB/PTB Não
João Leão PSDB PSDB/PTB Não
Jonival Lucas Junior PMD8 Não
Jorge Khoury PFL PFUPST Não
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Não
José Rocha PFL PFUPST Não
Jutahy Junior PSD8 PSD8/PTB Não
Leur Lomanto PMD8 Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Não
Mário Negromonte PSOB PSOB/PTB Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB PSD8/PTB Não
Paulo Braga PFL PFUPST Não
Paulo Magalhães PFL PFUPST Não
Pedro Irujo PFL PFUPST Não
Roland Lavlgne PMDB Não
Saulo Pedrosa PSOB PSOB/PTB Não
Urslcino Queiroz PFL PFUPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 3D

MINAS GERAIS
AécIO Neves PSDB PSD8/PTB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL PFUPST Não
Carlos Mosconi PSDB PSOB/PTB Não
Custódio Mattos PSOB PSDB/PTB Não
Oanilo de Castro PSOB PSDB/PTB Não

Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSOB PSDB/PTB Não
Elias Murad PSOB PSDB/PTB Não
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
João Magno PT Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMOB Não
Maria Lúcia PMDB Não
Mário da Oliveira PMDB Não
Mauro Lopes PMOB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT PDTIPPS Não
Osmânio Pereira PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Não
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Não
Romel Anizio PPB Não
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Não
Tílden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Viltorio Medioli PSDB PSDB/PTB Não

Total Minas Gerais: 35

EspíRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Não
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFLlPST Não
Magno Malta PST PFUPST Não
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Não

Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL PFUPST Não
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Não
Almerinda de Carvalho PFL PFUPST Não
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Maltas PSDB PSDB/PTB Não
Carlos Santana PT Sim
Cornélio Ribeiro PSB PSB/PCDOB Sim
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Não
Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Obstrução
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Não
FranCISco Silva PL PUPSL Sim
ládio Rosa PSB PSB/PCDOB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDS Não
João Sampaio PDT PDT/PPS Não
Jorge Sitlar PT Sim
Jorge Wilson PMDB Não
Laura Carneiro PFL PFUPST Não
Luisinho PST PFUPST Não
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não
Luiz Sérgio PT Sim

Mílton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB Não
Rodrigo Maia PTB PSOB/PTB Não
Rubem Medina PFL PFUPST Não
Simão Sessim PPB Não
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Não
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSOB/PTB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSBfPCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSDB/PTB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Não

Corauci Sobrinho PFL PFUPST Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Hélio POT PDT/PPS Não
Duifio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Não
Emerson Kapaz PPS POT1PPS Não
Fernando Zuppo S.Part. Não
Gilberto Kassab PFL PFUPST Não
Iara Bernardi PT Sim
Ivan Valente PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PMDB Não
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Não
Jose Coimbra PTB PSDB/PTB Não
José de Abreu PTN Não
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Indio PMDB Não
José Roberto Batochio POT PDT/PPS Não
Julio Semeghini PSDB PSOB/PTB Não
Kincas Mattos PSB PSB/PCOOB Sim
Lamartine Posella PMDB Não
Luciano Zica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PTS PSDB/PTB Não

Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
Marcos Cinlra PFL PFUPST Não
Michel Temer PMDB Não

Milton Monti PMDB Não

Moreira Ferreira PFL PFUPST Não

Nela Rodolfo PMDB Não
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Partido Bloto Voto
SÃO PAULO
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Não
Neuton Lima PFl PFUPST Não
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Não

Professor LUlzlnho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Não
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Não

Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Não

VadãoGomes PPB Não

Wagner Rossi PMDB Não

Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Não

Zulaiê Cobra PSDB PSDB/P1B Não

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Não

lmo Rossi PSDB PSDB/PTB Não

Murilo Domingos PTB PSDB/PTB Não

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Não

Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Não

Tetê Bezerra PMDB Não

Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB Não

Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB Não

Geraldo Magela PT Sim

Paulo Octávio PFL PFUPST Não

Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 4

GOlAS
Aldo Arantes PCdoS PSB/PCDOB Sim

Barbosa Neto PMDB Não

Euler Morais PMDB Não

Jovair Arantes PSOB PSOB/PTB Não

Juquinha PSOB PSDB/PTB Não

Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Não

Luiz Bittencourt PMDB Não

Norberto Teixeira PMDB Não

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Não

Pedro Chaves PMDB Não

Ronaldo Caiado PFL PFUPST Não

VilmarRocha PFL PFUPST Não

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim

Manoel Vitório PT Sim

Marçal Filho PMDB Não
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Não
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Não
Pedro Pedrossian PFL PFUPST Não
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFLlPST Não
Affonso Camargo PFL PFLlPST Não
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Não
A1ex Canziani PSDB PSDB/PTB Não
BasílioVillani PSDB PSDB/PTB Não
Chico da Princesa PSOB PSOBIPTB Não
Dilceu Sperafico PPB Não
Dr. Rosinha PT Sim
FlávloArns PSDB PSD8/PTB Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB PSD8/PTB Não
Ivanio Guerra PFL PFLlPST Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB PSDB1PTB Não
Luciano Pizzatto PFL PFLlPST Não
Luiz Carlos Hauly PSDB PS08/PTB Não
Márcio Matos PTB PSDB1PTB Não
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PPB Não
Odllio Balbinotti PSD8 PSD8/PTB Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Não
Santos Filho PFL PFLlPST Não
Werner Wanderer PFL PFUPST Não

Total Paranâ: 27

SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Não

Carlilo Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Não
Edison Andrino PMD8 Não
Eni Voltolini PPB Não
Fernando Coruja POT POT/PPS Não
Gervâsio Sílva PFL PFUPST Não
Paulo Gouvêa PFL PFUPS, Não
Pedro Bittencourt PFL PFLlPST Não
Renato Vianna PMOB Não

Serafim Venzon POT POT/PPS Não

Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Não

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp POT POTIPPS Não
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Callares POT PDT/PPS Não
Ana Maria Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Clovis lIgenfritz PT Sim
Darcisio Perondi PMDB Não
Edir Oliveira PTS PSOB1PTB Não
Enio Bacci POT POT/PPS Não
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fetter Júnior PPB Não
Henrique Fontana PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB PSDB/PTB Não
Nelson Proença PMOB Não
Orlando OesGonsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT POT/PPS Não
Roberto Argenta PHS Não
Waldomiro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSOB PSDB/PTB Não

Total Rio Grande do Sul: 22
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Dispõe sobre a proteção e os direi
tos das pessoas portadoras de transtor
nos mentais e redireciona o modelo as
sistencial em saúde mental.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Existem REDAÇÃO FINAL DO
sobre a mesa duas emendas de redação, cujas cópi- PROJETO DE LEI N° 3.657-0, DE 1989
as já estão nas mãos dos Srs. Parlamentares.

(INSERIR EMENDAS DE REDAÇÃO)

EMENDA DE REDAÇÃO N° 1
(PL n° 3657-C/89)

Onde se lê a expressão "transtornos" no Substi
tutivo do Senado Federal ao PL n° 3657/89, leia-se
''transtornos mentais".

Justificativa

A substituiç~o dos termos se faz necessária em
obediência à Terminologia Internacional, que consi
dera inadequadas as expressões ''transtornos psíqui
cos" e '1ranstornos psiquiátricos".

Sala das Sessões, 27 de março de 2001. 
Deputado Dr. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS -Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parla
mentar PFUPTN.

EMENDA DE REDAÇÃO AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO AO PROJETO

DE LEI N° 3.657-C/89

O caput do Art. 10 do Substitutivo passa a vigo
rar como § 1° do Art. 9° e o § 2° do Art. 1Opassa a vi
gorar como § 2° do Art. 9°, renumerando-se os dema
is artigos.

Sala das Sessões, de março de 2001. - Rafael
Guerra, Vice-Líder do Governo.

O SR.PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção as emendas de Redação nOs 1 e 2: Os Srs. Depu
tados que aprovam as emendas de redação perma
neçam como se encontram.

Aprovadas.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.

O SR. DA. AOSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
chamar a atenção para o fato de que essa última
emenda foi elaborada antes da exclusão do § 10. Pro
vavelmente, vai ter que ser feita uma nova numera
ção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem. Será feita nova numeração.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os direitos e a proteção das pessoas aco

metidas de transtorno mental, de que trata esta Lei,
são assegurados sem qualquer forma de discrimina
ção quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, reli
gião, opção política, nacionalidade, idade, família, re
cursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo
de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de
qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou res
ponsáveis serão formalmente cientificados dos direi
tos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa porta
dora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema
de saúde, consentâneo às suas necessidades;

11 - ser tratada com humanidade e respeito e no
interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando
alcançar sua recuperação pela inserção na família, no
trabalho e na comunidade.

111- ser protegida contra qualquer forma de abu
so e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações pres
tadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação
disponíveis;

VII receber o maior número de informações a
respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII- ser tratada em ambiente terapêutico pelos
meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços
comunitários de saúde mental.

Art. 3° É responsabilidade do Estado o desen
volvimento da política de saúde mental, a assistência
e a promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais, com a devida participação da
sociedade e da família, a qual será prestada em esta
belecimento de saúde mental, assim entendidas as
instituições ou unidades que ofereçam assistência
em saúde aos portadores de transtornos mentais.



§ 2° O término da internação involuntária
dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou respon
sávellegal, ou quando estabelecido pelo especialista
responsável pelo tratamento.

Art. 9° A internação compulsória é determinada,
de acordo com a legislação vigente; pelo juiz compe
tente, que levará em conta as condições de seguran
ça do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paci
ente, dos demais internados e funcionários.

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, inter
corrência clínica grave e falecimento serão comunica
dos pela direção do estabelecimento de saúde mental
aos familiares, ou ao representante legal do paciente,
bem como à autoridade sanitária responsável, no pra
zo máximo de 24 horas da data da ocorrência.

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósti
cos ou terapêuticos não poderão ser realizados sem o
consentimento expresso do paciente, ou de seu re
presentante legal, sem a devida comunicação aos
conselhos profissionais competentes e ao Conselho
Nacional de Saúde.

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âm
bito de sua atuação, criará comissão nacional para
acompanhar a implementação desta Lei.

Art. 13. Esta lei entra em vigor da data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 27 de março de 2001. - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram.

Aprovada.
A matéria vai à sanção presidencial.
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordel)l.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Ex".
O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT-RO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será re
gistrado, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Gostaria
de dizer que a Câmara dos Deputados hoje, depois
de cerca de doze anos de ampla discussão sobre ma
téria extremamente complexa, polêmica, que na ver
dade enfrentou tabus sérios no País inteiro, vota o
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Art. 4° A internação, em qualquer de suas moda- Público Estadual pelo responsável técnico do estabe-
lidades, só será indicada quando os recursos· ex- lecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mes-
tra-hospitalares se mostrarem insuficientes. mo procedimento ser adotado quando da respectiva

§ 1° O tratamento visará, como finalidade per- alta.
manente, a reinserção social do paciente em seu
meio.

§ 2° O tratamento em regime de internação será
estruturado de forma a oferecer assistência integral à
pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo
serviços médicos, de assistência social, psicológicos,
ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3° É vedada a internação de pacientes porta
dores de transtornos mentais em instituições com ca
racterísticas asilares, ou seja, aquelas desprovidas
dos recursos mencionados no § 2° e que não assegu
rem aos pacientes os direitos enumerados no pará
grafo único do art. 2°.

Art. 5° O paciente há longo tempo hospitalizado
ou para o qual se caracterize situação de grave de
pendência institucional, decorrente de seu quadro clí
nico ou de ausência de suporte social, será objeto de
política específica de alta planejada e reabilitação psi
cossial assistida, sob responsabilidade da autoridade
sanitária competente e supervisão de instância a ser
definida pelo Poder Executivo, assegurada a continui
dade do tratamento, quando necessário.

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será
realizada mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes
tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com
o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá
sem o consentimento do usuário e a pedido de tercei
ro; e

111- internação compulsória: aquela determina
da pela Justiça.

Art. r A pessoa que solicita voluntariamente
sua internação, ou que a consente, deve assinar, no
momento da admissão, uma declaração de que optou
por esse regime de tratamento.

Parágrafo único. O término da internação volun
tária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou
por determinação do médico assistente.

Art. 8° A internação voluntária ou involuntária
somente será autorizada por médico devidamente re
gistrado no Conselho Regional de Medicina - CRM
do Estado onde se localize o estabelecimento.

§ 1° A internação psiquiátrica involuntária deve
rá no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério



Exa.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, o meu voto foi "não".

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
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projeto de autoria do Deputado Paulo Delgado. A pro- da, inclusive o do Código de Trânsito, que, por enten-
posição foi relatada pelo Deputado Carlos Mosconi e dimento, não gostaríamos de votar esta semana.
contou, na discussão, ao longo desses últimos anos, Então, pediria a VExa. para concluir a pauta da
com a participação de inúmeros Parlamentares, mui- Casa, retirando os projetos a partir dos requerimen-
tos dos quais participaram desta sessão, mas outros tos que aí estão, e que eles não voltassem à pauta
não mais estão entre nós. nesta semana, a fim de que possamos ultimar os en-

Considero esta uma das matérias relevantes, tendimentos que possibilitem a apreciação deles.
que mostra a compreensão da Câmara dos Deputa- O SR. CHICO SARDELLI- Sr. Presidente, peço
dos em relação à cidadania dos doentes mentais bra- a palavra pela ordem.
sileiros. Na verdade, tratamos de dar voz àqueles que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
não a têm e buscam exatamente na Casa do povo, na VExa
Câmara dos Deputados, na Casa da cidadania, o ..
apoio necessário a que seus direitos sejam respeita- . _O SR. CHICO SARDE~L1 (Bloco/PFL-~P. Sem
dos revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao ante-

. rior, o meu voto foi de acordo com a orientação do
Tenho satisfação muito especial em estar neste partido.

instante na Presidência da Câmara dos Deputados e
ver aprovada esta matéria. Cumprimento cada um da- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou dar
queles que aqui participaram, como o Deputado Car- um esclarecimento ao Deputado Mendes Ribeiro no
los Mosconi, meu companheiro de partido, e cito mui- que diz respeito a uma questão importante, que, cer-
to especialmente o Deputado Paulo Delgado, que, tamente, orientará os Parlamentares. Trata-se da vo-
além da autoria do projeto, teve a capacidade, ao lon- tação de amanhã.
go desses anos, de debater, discutir, transigir e possi- Amanhã, teremos pauta nova, Sr. Deputado Men-
bilitar esse extremo avanço para a sociedade brasilei- des Ribeiro. Aqueles assuntos pendentes da pauta de
ra numa legislação que coloca o Brasil nivelado com hoje foram retirados devido ao adiantado da hora. (Tra-
alguns dos países mais avançados do mundo nessa ta-se dos Projetos e Lei nOs 1.428-B/99, 2.155-A/99 e
questão. 3.524/00). Ficará para a pauta de amanhã apenas a

Proposta de Emenda à Constituição n° 271, em relação
Está de parabéns a Câmara dos Deputados à qual há entendimento. Trata-se de emenda à Constitu-

pela aprovação desta matéria. ição que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, a
O SR. INALDO LEITÃO - Sr. Presidente, peço a Emenda n° 281-A. Os demais assuntos foram retirados

palavra pela ordem. da pauta. Apenas isso será votado amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Aliás, aproveito a oportunidade para dizer que

V.Exa. amanhã será aberta a sessão às 9h, mas às 1Oh ini-
O SR.INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB-PB. Pela ciaremos a Ordem do Dia- e esta é a razão da con-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos- vocação da sessão extraordinária - para eleição do
taria de comunicar a VExa. que hoje encaminhei, pela Membro da Câmara dos Deputados que irá compor
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o Tribunal de Contas da União.
outra matéria também muito importante, aprovada já Portanto, amanhã, a partir das 10h, iniciaremos
na gestão de V. Exa.: a redação final do Estatuto da Ci- votação secreta para indicação do representante des-
dade, que deverá seguir para o Senado Federal. ta Casa ao Tribunal de Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
agradece ao Deputado Inaldo Leitão a complementa- peço a palavra pela ordem.
ção daquela votação. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- Exa.
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ainda temos alguns itens na pauta da Câmara dos
Deputados para os quais há requerimentos de retira-



Exa.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação da
bancada.

O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PFL - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o PFL.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (Bloco/PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas votações anteriores, votei de acordo com a ori
entação do partido.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PFL - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. JOSÉ MILlTÃO (Bloco/PSDB- MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. lUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é de
acordo com a orientação da bancada.

O SR. SAULO COELHO (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi de acordo com a orientação do
partido.

O SR. ANíBAL GOMES (PMDB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi de acor
do com a orientação do PMDB.

Exa.
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O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC. Alves, contra o Presidente do Sindicato dos Policiais
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Civis daqLiele Estado, Crispiniano Daltro.
pretendo fazer só uma pequena lembrança com rela- Há dois anos, Crispiniano Daltro fez greve de
ção ao projeto sobre o qual fez V. Exa

. menção muito fome por melhores condições de salário para sua ca-
importante. tegoria. Como Presidente da Comissão de Direitos

O Movimento de Luta Antimanicomial, do qual Humanos, solidarizei-me com ele e intermediei, com
estão presentes várias pessoas hoje no plenário des- o delegado-chefe, o fim da greve de fome. Ato contí-
ta Casa, lutou também nos últimos anos para conse- nuo, estranhamente, a Secretaria de Segurança Pú-
guir a aprovação do projeto. Então, ao parabenizar o blica abriu processo administrativo, demitindo, a bem
Deputado Paulo Delgado, quero lembrar muitos anô- do serviço público, o Presidente do Sindicato.
nimos, que inclusive se encontram nas galerias, que Trata-se de perseguição política inaceitável em-
lutaram pela aprovação dessa matéria. preendida pela Secretária Kátia Alves. Estamos com

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a uma audiência agendada com o Ministro José Grego-
palavra pela ordem. ri na próxima quinta-feira para denunciar essa perse-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. guição política contra o Presidente do Sindicato dos
Policiais Civis do Estado da Bahia, Crispiniano Daltro.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei conforme
a bancada do PSB, pela extinção progressiva dos ma
nicômios.

Gostaria ainda de informar à Casa que neste
momento está sendo realizada audiência pública com
a participação de toda a Diretoria da Petrobras, para
discutir o acidente ocorrido na P-36 e as condições de
segurança nas plataformas petrolíferas.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JURANDIL JUAREZ (PMDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, acompanhei a bancada do partido.

O SR. ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ANTONIO KANDIR (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dou
conhecimento à Casa de que estou encaminhando in
dicação ao Sr. Ministro da Justiça, José Gregori, a
respeito da perseguição empreendida pela Secretária
de Segurança Pública do Estado da Bahia, Kátia
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A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB-SE. da mão-de-obra em empresas de exploradoras de pe-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação tróleo no país desde 1994. - (RIC 03040/01)
anterior, meu voto foi "sim". Requerimento de Informação - Solicita infor-

O SR. ITAMAR SERPA (Bloco/PSDB - RJ. Sem mações detalhadas ao Sr. Ministro do Trabalho e
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim", Emprego acerca das contratações e da composição
de acordo com a orientação do partido. da mão-de-obra em empresas de saneamento básico

O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR. no país desde 1994. - (RIC 03041/01).
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação VANESSA GRAZZIOTIN E INÁCIO ARRUDA-
anterior, votei de acordo com a orientação do partido. Requerimento de Informação - Solicita ao Sr. Ministro

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen- da Defesa informações acerca da aquisição de rada-
tação de proposições. res metereológicos. - (RIC 03042/01).

Os Senhores Deputados que tenham proposi- PAULO PAIM - Indicação - Sugere a criação
ções a apresentar queiram fazê-lo. de Casas-Lares para abrigar criança de rua. - (INC

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS: 01540/01).
27-3-01 Indicação - Sugere a criação de restaurantes
PEDRO PEDROSSIAN - Projeto de Lei _ Dis- populares a preços subsidiados.- (INC 01541/01)

põe sobre a elevação das tarifas dos serviços públi- RONALDO VASCONCELLOS - Indicação-
cos que menciona. - (PL. 04364/01). Propõe o tombamento federal da Vila Marzagão, loca-

Projeto de Lei - Dispõe sobre a veiculação de Iizada ~mAS~bar~~~, como ?e~ cultu~al integrante
programas estrangeiros nos canais de televisão por do Patnmonlo Hlstonco e Artlstlco Naclonal.- (INC
assinatura com congênere no exterior.- (PL. 01542/01).
04365/01). Projeto de Lei - Veda a interrupção da presta-

Requerimento de Informação - Solicita infor- ção de serviços públicos nas condições que mencio-
mações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia na. - (PL. 04366/01).
sobre os critérios de concessão de cotas de solventes Projeto de Lei - Acrescenta parágrafo ao art. 17
as distribuidoras de solventes pela Agência Nacional da Lei nE 9656, de 3 de junho de 1998, obrigando às
do Petróleo - ANP. - (RIC 03035/01). unidades de saúde, laboratórios e serviços asseme-

Requerimento de Informação - Solicita infor- Ihados contratados ou credenciados de planos priva-
mações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia dos de assistência à saúde a prestar atendimento de
sobre as vendas de solventes realizadas pela Petro- urgência ou emergência, sem qualquer restrição, aos
brás Distribuidora. - (RIC 03036/01) usuários, mesmo no caso de inadimplência da opera-

ANTONIO FEIJÃO - Requerimento de Infor- dora de planos de saúde. - (PL.04367/01)
mação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Esta- Projeto de Lei - Acrescenta equipamento ao rol
do da Integração Nacional sobre que providências fo- dos equipamentos obrigatórios dos veículos. - (PL.
ram adotadas face às irregularidades praticadas no 04368/01).
âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Projeto de Lei - Dispõe sobre a divulgação do
Nordeste - SUDENE. - (Rle 03037/01) direito dos passageiros do transporte público coletivo

WALTER PINHEIRO - Requerimento de Infor- rodoviário intermunicipal, interestadual e internacio-
mação - Solicita informações detalhadas ao Sr. Mi- nal e à indenização em caso de acidente de trânsito.-
nistro do Trabalho e Emprego acerca das contrata- (PL. 04369/01).
ções e da composição da mão-de-obra em empresas Projeto de Lei - Cria a obrigatoriedade de pres-
de telecomunicações no país desde 1994.- (RIC tação de garantia de revendedores de veículos.- (PL.
03038/01) 04370/01)

Requerimento de Informação - Solicita infor- Projeto de Lei - Altera o art. 69 da Lei n° 9069,
mações detalhadas ao Sr. Ministro do Trabalho e de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre o Plano
Emprego acerca das contratações e da composição Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece re-
da mão-de-obra em empresas de energia elétrica no gras e condições de emissão do Real e os critérios
país desde 1994. - (RIC 03039/01) para conversão das obrigações para o Real, e dá ou-

Requerimento de Informação - Solicita infor- tras providências.- (PL. 04371/01).
mações detalhadas ao Sr. Ministro do Trabalho e FERNANDO ZUPPO - Requerimento de Infor-
Emprego acerca das co~tratações e da composição mação - Solicita informações ao Sr. Ministro da Fa-
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zenda sobre alterações nas alíquotas do Irnposto so- FÉLIX MENDONÇA - Projeto de Lei - Faculta
bre Produtos Industrializados - LPI sobre veículos aos consúmidores ou usuários de serviços públicos
automóveis populares e médios ou de luxo. - (RIC instalarem medidores para aferir o quantitativo gasto
03043/01) na utilização dos referidos serviços. - (PL. 04373/01).

MÁRCIO MATOS - Requerimento de Informa- VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de
ção - Requer informações sobre a conclusão de Informação - Solicita informação ao Sr. Ministro de
obras de pavimentação em trecho da BR-153 no Defesa, no âmbito da Infraero, sobre a área a ser de-
Estado do Paraná. - (RIC 03044/01). sapropriada no Município de Guarulhos para a cons-

Requerimento de Informação - Requer ao Mi- trução da 3a pista do Aeroporto Internacional de São
nistro da Educação informações e documentos quan- Paulo/Guarulhos - (R~C 03050/01).
to a liberação, exigências e vistoria da Comissão do NILSON MOURAO - Projeto de Lei - Altera a
MEC para o funcionamento do Curso de Graduação redação do art. 8° da Lei n° 9250, de 26 de dezembro
em Pedagogia e Letras da Faculdade de Telêmaco de 1995, permitindo que as despesas com o paga-
BorbalPR - FATEB.- (RIC 03045/01). mento de medicamentos sejam dedutíveis da base de

AIRTON ROVEDA - Indicação - Sugere ao Mi- cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas -
nistério da Saúde a inclusão de exame pré-nupcial (PL. 04374/?1).
como atividade obrigatória do Sistema Unico de Saú- JOSE ROBERTO BATOCHIO - Projeto de Lei
de para os que comprovarem a intenção de estabele- - Acrescenta parágrafo ao artigo 187 do Decreto-lei
cer vida conjugal em comum. - (INC 01543/01). n° 3689, de3 de outubro de 1941, Código de Proces-

PAULO MOURÃO - Indicação - Sugere mu- so Penal- (PL. 04375/01).
dança da grade curricular dos cursos de medicina, vi- SALVADOR ZIMBALDI- Projeto de Lei - Mo-
sando a formação de clínicos gerais. - (INC difica as Leis n° 9503, de 1997 e n° 8666, de 1993,
01544/01). dispondo sobre a fiscalização eletrônica de trânsito-

MARCOS AFONSO - Requerimento de Infor- (PL. 04376/01). ....
mação - Solicita informações a respeito do descum- JULIO ~EDECKER - Projeto de Lel- Modifica
primento das metas de qualidade dos serviços por o art. 37 da Lei n° 9504, de 30 de setembro de 1997 -
parte das empresas de telefonia fixa.- (RIC (PL. 04377/01).
03046/01). JORGE TADEU MUDALEN E OUTROS - Pro-

Indicação - Sugere o desenvolvimento de posta ?e. E_menda à Constituiç~o - Alte~a o ~~. 228 da
ações para a formação de professores com vistas à Constl!ulçao Federal - (assinaturas inSUfiCientes -
aprendizagem e preservação das línguas indígenas.- devolVida ao autor).
(INC 01545/01). GONZAGA PATRIOTA - Projeto de Lei - Deno-

DA. HÉLIO - Requerimento de Informação _ mina Rodovia Luiz G.onzaga a ~R:232 estrada inte-
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre gr~nt~ do Plano NaCional de Vlaçao, aprovado pela
o refinanciamento pela União da dívida mobiliária do Lei n 5917, de 10 de setembro de 1973 - (PL.
município de Campinas/SP. - (RIC 03047/01) 04378/01).

Requerimento de Informação _ Solicita infor- . _ Req~erimento - ~equer a criação. de subco~
mações ao Sr. Ministro da Justiça sobre os gastos do mlssao d.estlnada a an~lIsar todos o~ ~roJeto~ ~e lei
Fundo Nacional de Segurança Pública. _ (RIC que tra~ltam s~bre o sistema carcerano braSileiro -
03048/01) (confenndo assinaturas).

. _ _ NELSON PROENÇA - Requerimento - Re-
Indlcaçao - Sugere a atençao para as suges- d' A • d C . - dE' I d'_ _. . . . quer a au lencla a omlssao economia, n us-

toes da.Federaçao BraSileira dos Cnadores de Pas- tria e Comércio para o Projeto de lei nO 3398/00, que
saros Silvestres. - (INC 01546/01) . .. modifica a Lei nO 8977, de 6 de janeiro de 1995, dis-

_ ORLANDO FAN!AZZINI- Projeto de Lel- ?I~- pondo que as concessionárias de serviço de TV a
poe s,o~re a m~nutençao d~ ~mp.regados em convenl- Cabo deverão destinar canais básicos obrigando as
os médiCOS eda outras prOVidencias. - (PL. 04372/01) operadoras do serviço de TV a Cabo a tornar disponí-

JOÃO GRANDÃO - Requerimento de Informa- vel a assinatura de canais básicos de utilização gratu-
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda ita, visando inclusive a transmissão dos sinais gera-
acerca de operações com recursos do crédito rural. - dos pelas retransmissoras locais, reservando pelo
(RIC 03049/01) menos cinquenta por cento preferencialmente, para
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VII - Encerramento

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE .(Aécio Neves) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

(conferindo assina- quinhentos mil habitantes para promover o ordena
mento, a sinalização e fiscalização dos trechos de ro
dovias federais e estaduais inseridos no seu espaço
territorial - (PL. 04382/01).

MARÇAL FILHO - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça
sobre promessa realizada, antes da fusão das empre
sas Brahma e Antártica, de redução de preços da cer
veja - (RIC 03052/01).

ABELARDO LUPION - Projeto de Lei - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de informação, nos rótulos
das embalagens de café da porcentagem de cada es
pécie vegetal de que se compõe o produto - (PL.
04383/01).

MILTON TEMER - Requerimento de Informa
ção - Solicita informação ao Ministro de Minas e
Energia sobre investimentos novos em bacias sedi
mentares - (RIC 03053/01).

LíDERES - Requerimento de Urgência 
Requer, nos termos do art. 155 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, urgência para
apreciação do Projeto de lei nO 3744/2000, do Po
der Executivo, que institui o Conselho de Gestão
Fiscal e dispõe sobre sua composição e forma de
funcionamento nos termos do art. 67 da Lei Com
plementar n° 101, de 4 de maio de 2000 - (confe
rindo assinaturas).

Requerimento de Urgência - Requer, nos
termos do art. 155 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, urgência na apreciação do Pro
jeto de lei nO 3639/2000, do Poder Executivo, que
desvincula, parcialmente, os exercícios de 2001 e
2001, aplicação dos recursos de que tratam os ar
tigos 48, 49 e 50 da Lei n° 9478, de 6 de agosto de
1997, pertencente à União - (conferindo assinatu
ras).

NELSON PELLEGRINO -Indicação- Solicita
providências para assegurar a lisura e a imparcialida
de do processo administrativo que ora responde o lí
der sindical Crispiano Daltro, motivo pela Secretaria
de Segurança Público do Estado da Bahia. - (INC
01547/01).

canais de programação nacional
turas).

Requerimento - Requer a aL!diência da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio para o Proje
to de lei n° 3 098/00, que acrescenta incisos VI e VII
ao art. 31 da Lei n° 8977, de 06 de janeiro de 1995,
obrigando as operadoras de serviço de TV a Cabo a
tomar disponível a assinatura de canais individuais e
limitando o tempo de inserção de propaganda - (con
ferindo assinaturas).

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de Lei
- Institui o Dia Nacional dos Coletores de Lixo - (PL.
04379/01).

ALCEU COLLARES - Projeto de Lei - Revoga
o § 1° do art. 4° da Medida Provisória n° 2139, para
impedir o depósito de disponibilidades financeiras
dos entes públicos em instituições privadas - (PL.
04380/01)

EDUARDO SEABRA E OUTROS - Proposta
de Emenda à Constituição - Transfere recursos de
participação dos estados direto para cada Poder Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário - (PEC 00334/01).

JÚLIO REDECKER E INOCÊNCIO OLIVEIRA
- Requerimento de Sessão Solene - Requer a con
vocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputa
dos para homenagear o Jornal do Comércio pelo 68°
ano de fundação.

Requerimento de Sessão Solene - Requer
a convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados para homenagear a Rádio Independen
te Ltda. De Lajeado/RS pelo seu 50° ano de funda
ção.

Requerimento de Sessão Solene - Requer a
convocação de Sessão Solene da Câmara dos Depu
tados para homenagear o Jornal Correio do povo pelo
106° ano de fundação.

MARCOS CINTRA - Projeto de Lei Comple
mentar - Cria contribuição de intervenção no domí
nio econômico, denominada Contribuição de Equali
zação Tributária - CET, com base no art. 149 da
Constituição Federal - (PLP 00190/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a regulamenta
ção das Profissões de Técnico e Auxiliar em Saúde
Bucal- (PL. 04381/01).

JOSÉ DIRCEU - Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa so
bre a regulamentação e fiscalização da aviação civil,
da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária - (RIC
03051/01)

INÁCIO ARRUDA - Projeto de Lei - Dispõe
sobre a competência dos municípios com mais de
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Partido Bloco
RORAIMA

Ateeste Almeida PMDB
Luciano Castro PFL PFlIPST
Robério Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima : 3

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá : 2

PARÁ

Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Raimundo Santos PFL PFUPST
Vic Pires Franco PFL PFUPST
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB

Presentes de Pará: 11

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL PFUPST
Sílas Câmara PTB PSDB/PTB

Presentes de Amazonas : 2

RONOONIA

Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB

Presentes de Rondonia : 2
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ACRE

Márcio Bitiar
Nilson Mourão
Sérgio Barros
ZUa Bezerra

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

João Ribeiro
Pastor Amarildo

Presentes de Tocantins: 2

MARANHÃO

José Antonio Almeida
Sebastíão Madeira

Presentes de Maranhão : 2

CEARÁ

Aníbal Gomes
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda

Presentes de Ceará: 10

PIAuí

Mussa Demes
Paes Landim

Presentes de Piauí : 2

RIO GRANDE DO NORTE

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPS
PT
PSDB
PTS

PFL
PPB

PSB
PSDB

PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSOS

PFL
PFL

Malço de 2001

Bloco

PDT/PPS

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PFUPST

PSB/PCDOB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB
PFUPST
PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PSOB/PTB

PFUPST
PFLlPST

Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado

Presentes de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Wilson Braga

Presentes de Paraíba: 4

PMDB
PFL

PTB
PSDB
PPB
PFL

PFLlPST

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PFUPST
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PERNAMBUCO

Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
João Colaço
Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Salatiel Carvalho

Presentes de Pernambuco : 9

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro

Presentes de Alagoas : 1

SERGIPE

Jorge Alberto

Presentes de Sergipe : 1

BAHIA

Benito Gama
Geddel Vieira Lima
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
Leur Lomanto
Luiz Alberto
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Presentes de Bahia : 8

MINAS GERAIS

Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
João Magalhães
Lincoln Portela
Marcos Lima
Maria Lúcia
Romeu Queiroz
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli

Presentes de Minas Gerais: 11

EspíRITO SANTO

Magno Malta
Ricardo Ferraço
Rita Camata

Presentes de Espírito Santo : 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPS
PSB
PSB
PMDB
PFL
PFL
PPB
PPS
PMDB

PSDB

PMDB

PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT
PT
PT

PFL
PSDB
PPB
PPB
PMDB
PSL
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PSDB

PST
PSDB
PMDB
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Bloco

PDT/PPS
PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PFUPST
PFUPST

PDT/PPS

PSDB/PTB

PFUPST

PFUPST
PSDB/PTB

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST
PSDB/PTB
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB
Almerinda de Carvalho PFL PFUPST
Bispo Rodrigues PL PLlPSL
Candinho Mattos PSDB PSDB/PTB
Carlos Santana PT
Camélia Ribeira PSB PSB/PCDOB
Dino Fernandes PSOS PSDB/PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Itamar Serpa PSDB PSDB/PTB
Jandira Feghali PCdaB PSB/PCDOB
João Sampaio POT PDT/PPS
LUlsinha PST PFLlPST
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB PSDB/PTB
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Rubem Medina PFL PFUPST
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS
Presentes de Rio de Janeiro : 22

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOS PSDB/PTB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB
Ary Kara PPB
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
João Eduardo Dado PMDB
João Paulo PT
José de Abreu PTN
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS
Lamartine Posella PMDB
LUIz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Marcos Cintra PFL PFUPST
Michel Temer PMDB
Moreira Ferreira PFL PFUPST
Nelson Marquezelli PT8 PSDB/PT8
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFl PFUPST
Salvador Zimbaldi PSOB PSOB/PTB
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PUPSl
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSOB PSDB/PTB

Presentes de São Paulo : 27
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Partido
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Bloco

Uno Rossi
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga
Geraldo Magela
Paulo Octávio
Pedro Celso
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 5

GOIÁS

Aldo Arantes
Barbosa Neto
Jovair Arantes
Juquinha
Vilmar Rocha

Presentes de Goiás : 5

MATO GROSSO DO SUL

Manoel Vitória
Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 2

PARANÁ

Basílio Villani
Dr. Rosinha
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
Oliveira Filho
Padre Roque

Presentes de Paraná : 6

SANTA CATARINA

Edison Andrino
Eni Voltolinl
Gervásio Silva
Pedro Blttencourt

Presentes de Santa Catarina : 4

RIO GRANDE DO SUL

Clovis IIgenfritz
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Proença
Paulo Paim

Presentes de Rio Grande do Sul : 6

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB

PMDB
PT
PFL
PT
PPB

PCdoB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL

PT
PPB

PSDB
PT
PMDB
PTB
PL
PT

PMDB
PPB
PFl
PFL

PT
PT
PPB
PMDB
PMDB
PT

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PFUPST

PSB/PCDOB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

PFUPST
PFUPST
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:
Março de 2001

Partido Bloco
PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB

Renildo Leal PTB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB PSOB/PTB

Total de Ausentes: 1
RONDONIA

Oscar Andrade PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB

Paulo Marinho PFL PFUPST

Total de Ausentes: 2
PARAíBA

Adauto Pereira PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Luciano Bivar PSL PL/PSL

Ricardo Fiuza PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 4
ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1
SERGIPE

Augusto Franco PSDB PSDB/PTB

José Teles PSOS PSOB/PTB

Tânia Soares PCdoS PSB/PCDOB
... 11I._1 _1_ "~ ____L __ ~ ""
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Partido Bloco
BAHIA

Gerson Gabrielli PFL PFUPST
João Carlos Bacelar PFL PFUPST
Milton Barbosa PFL PFUPST

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Total de Ausentes: 5
MINAS GERAIS

BonifáCIO de Andrada PSDB PSDB/PTB

Cabo Júlio PL PUPSL

Glycon Terra Pinto 'PMDB

Lael Varella PFL PFUPST

Maria do Canno Lara PT

Maria Elvira PMDB

Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 7
EsplRITO SANTO

Max Mauro PTB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1

RIO DE JANEIRO

AIcione Athayde PPB

EberSilva PST PFLlPST

José Carlos Coutinho PFL PFLlPST

José Egydlo PL PLlPSL

Mattos Nascimenlo PL PLlPSL

Total de Ausentes: 5

SÃO PAULO

AntOniO Kandir PSDB PSDB/PTB

Cunha Bueno PPS

De Velasco PSL PUPSL

João Herrmann Neto PPS PDT/PPS

Marcelo Barbien PMDB

Paulo Lima PMDB

Teima de Souza PT

Total de Ausentes: 7
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoS PSB/PCOOB

Jorge PinheirO PMDB

Total de Ausentes: 2
GOIÁS

Nair Xavier Lobo PMOB

Roberto Balestra PPB
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Partido Bloco
GOIÁS

Zé Gomes da Rocha PMDB

Total de Ausentes: 3

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB

Total de Ausentes: 1

SANTA CATARINA

Hugo Biehl PPB

João Matos PMDB

Luci Choinacki PT

Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Cezar Schirmer PMOB

Luis Carlos Heinze PPB

Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Synval Guazzelli PMOB

Telmo Kirst PPB

Total de Ausentes: 6
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a bém Sessão Ordinária, às 14 horas, ambas com as
sessão, convocando outra Extraordinária, para ama- seguintes
nhã, quarta-feira, dia 28, às 9 horas. Convoco, tam-

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 horas)

ORDEM DO DIA

ELEiÇÃO PARA O CARGO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
(Artigo 73, § 2l>, 11, da Constituição Federal)

MATÉRIA SOBRE A MESA

I· Requerimento, dos Senhores Uderes, nos termos
do art. 155, do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciação do Projeto de Lei n2 3.744,
de 2000, do Poder Executivo, que institui o Conselho
de Gestão Fiscal e dispõe sobre sua composição e
forma de funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

11- Requerimento, dos Senhores Uderes, nos termos
do art. 155, do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciação do Proieto de Lei nQ 3.639,
de 2000, do Poder Executivo, que desvincula,
parcialmente, nos exercfcios de 2001 e 2002, a
aplicação dos recursos de que tratam os artigos 48,
49 e 50 da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997,
pertencentes à União.

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LE\ NQ 3.115-B, DE 1997

(DO SR. LUIZ CARLOS HAUlY)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nl!

3.115, de 1997 que modifica o artigo 15 da Lei nº
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 Substrtutivo; pefa
aprovação das emendas de nl!s 15, 16, 17, 19 a 22,
36, 41, 42 e 46; pela aprovação parcial das emendas
de nl!s 08, 37, 38 e 40; e rejeição das emendas de
nQs 01 a 07, 09 a 14, 18,23 a 35,39,43 a 45 e 47,
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apresentadas aos substitutivo, com complementação
de voto do Relator: Sr. Emerson Kapaz); de Finanças
e Tributação pela não implicação deste, dos de n2s
3.519/97 e 1.000/99. apensados, do Substitutivo da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. das
emendas de n!l 1 a 130 apresentadas às proposições
e das emendas de n2 1 a 49 apresentadas ao
Substftutivo, em aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas. não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação deste, dos de n~ 3.519197 e
1.000/99, apensados, das emendas de n2s 21, 22,
50, 68, 75 e 83 e das emendas de n!ls 13, 35 e 48,
apresentadas ao SubstitutiVo; pela aprovação parcial
das emendas de n2s 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 nQ7 e 8
apresentadas ao Substitutivo; e pela rejeição das
emendas de n2s 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 14, 15, 16,
17,18,19,20,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,
39,40.41,44,45,46,47,51,52,53,54,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,76,78,
79,80.81,82,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96.
97,98,99, 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 n2s 1 a
6, 9 a 12, 14 a 34, 36 a 47, e 49; com Substitutivo e
complementação de voto (Relator: Sr. Antónlo
Kandir). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensados os PLs: 3.519/97 e 1.000/99.

PRIORIDADE

Discussão

2
PROJETO DE LEI Nº 3.875-A, DE 1993

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.875, de 1993 que dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia
Elétrica e dá outras prOVidências; tendo pareceres
das Comissões: de Economia, Indústria e Comércio
pela aprovação (Relator: Sr. José MÚCIO Monteiro);
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
pela aprovação, com emendas, com voto em
separado da Deputada Laura Carneiro (Relator: Sr.
José Machado); de Minas e Energia pela aprovação
deste, com substitutivo e adoção das emendas nQs 1
e 4 da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias (Relator: Sr. Adroaldo Streck); e

de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, Juridicidade e técnica legislativa
deste, com emendas, das Emendas de nºs 3 e 4 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias e do substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, com subemendas; pela inconstitucionalidade
da Emenda n2 1 e injuridicidade da de nQ 2 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minonas (Relator: Sr.lédio Rosa).

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno)

Discussão

3-
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO

N2 281-8. DE 2000
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n2 281-A, de 2000 , que dá
nova redação ao Inciso I do § 1º do art. 73 da.
Constituição Federal. Tendo Pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade (Relator: Sr. Inaldo Leitão); e da
Comissão Especial pela aprovação (Relator: Sr.
Nelson Meurer).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nº 177/89)

N° 177/01 (JORGE BITTAR) - Regulamenta o Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído
pela Emenda Constitucional n9 31, de 14 de
dezembro de 2000, que acrescenta os artigos 79, 80,
81, 82 e 83 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.(apensado: Projeto de Lei Complementar
nO 187/01, do Poder Executivo, ao qual foi atribuída
urgência constitucional).
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 04-05-01
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-01
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1\ - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1!:!

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3!!
combinado com ART.132,§22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 1.492-A/99 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta
parágrafos ao art. 135 da Lei nQ4.737, de 15 de julho
de 1965, que institui o Código Eleitoral, determinando
a expedição de instruções sobre a escolha dos locais
de votação de mais fácil acesso para o eleitor
deficiente físico.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-01

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE MARÇO I 2001

3D sa-feira 10:00 Josué Bengtson (Bloco PTB - PA)
10:25 Carlos Dunga (Bloco PT8 - P8)
10:50 Julio Semeghini (Bloco PSD8 - SP)
11 :15 Jurandll Juarez (PMDS - AP)
11:40 Jandlra Feghali (Bloco Pcd08· RJ)
12:05 Professor Luizinho (PT - SP)
12:30 Luíza Erundina (Bloco PSB· SP)
12:55 Paulo Mourão (Bloco PSDB - TO)
13:20 Paudemey Avelino {Bloco PFL - AM}

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiçÕeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:2·sess§o
Última Sessão~ 02/04/2001

Projetos de LeI' (art. 119, , e § 1°)

PROJETO DE LEI NII 3.685/00 - do Sr. José Carlos
Martinez • que "altera a Lei 011 5889, de 8 dEI junho de
1973, que 'estatul normas reguladoras do trabalho rural
e dá outras providências" instituindo o condominio de
empregadores rurais e o contrato coletivo de safra".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

PROJETO DE LEI NII 3.868/00 - do Sr. Ricardo Ferraço
- que "dispõe sobre a criação e manutenção, pelo Poder
Executivo. de um portal na rede mundial de
Computadores (Internet) destinado a apoiar o pequeno
produtor rural e o agricultor familiar.
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE LEI Nll 3.908/00 - do Sr. Alax Canzianl •
que "altera a Lei nll 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
acrescentando ao art. 26-A o parágrafo oitavo. que
Institui penalidade ao produtor que não cumprir as
nonnas de combate à febre aftosa".
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

Decurso: 3· sessão
Última Sessão: 30/0312001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE lEI NR 902-AJ99 - do Sr. João Paulo •
que "cria o CADASTRO NACIONAL DE PECUÁRIA
BRASILEIRA, 9 dá outras providências ".
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimento:

Do Senhor Deputado Dr. Hélio. solicitando a realização
de Audiência Pública para discussão acerca da
cfonagem de animais e seres humanos.

8 - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 4.549/98 . do Sr. Salvador
21mbaldi - que "concede anistia para o crime que
menciona", (Apensados: PLs n~ 4.608196 a 3.225/00)
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
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PARECER: contrário a este e aos PLs nl1s 4.80B/SB e
3.225/00, apensados. .
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcelo Barblen,
Mário Assad Júnior. LUIz Piauhylino e Walter Pinheiro,
em 06/12/00. O Deputado Luiz Piauhylino apresentou
voto em separado, favorável a este, com emenda, e
contrário aos Proieios de Lei n9s 4.808/9B e 3.225100,
apensados, em 14/02/01.

C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N9 1.042/94 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso NaCional o ato
constante do Decreto de 11 de nov6lT)bro de 1994, que
renova a concessão outorgada à RADJO ALVORADA
DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda media, na
cidade de Caravelas, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 1.655/98 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso NacIonal o ato
constante da Portana nQ 254. de 4 de dezembro d~
1998, que outorga'permlssão à EMPRESA CARACARAI
DE COMUNICAÇAO LTDA.• para explorar. pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclUSividade, selVlço de
radioditusáo sonora em frequêncla modulada, na
localidade de Caracarai, Estado de Roraima".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Silas Câmara, em 06/12/00

TVR NQ 35/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreCiação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 28 de abril de 2000 que renova concessão
da RÁDIO DIFUSORA SERRA DOS CRISTAIS LTDA.,
a partir de 20 de setembro de 1997, para explorar, sem
direito de exclusividade. pelo prazo de dez an06, serviço
de radiodifusão sonora em onda médIa. na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável

TVR N° 59/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 2 de Junho de 2000, que outorga concessão
à FUNDAÇÃO NAGIB HA1CKEL. para executar serviço
de radiodifusão de sons e Imagens com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: 1avorável
VISTA ao Deputado Walter Pinheiro, em 13/09/00.

TVR NQ 62/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 142, de 25 de abril de 2000. que autoriza a
RÁDIO COMUNITÁRIA GUARANY FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusivIdade,

serviços de radiodifusão comunitária, na cidade de
Abaetetuba. Estado do Parâ

n
•

RELATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Silas Câmara. em 06/12/00

TVR NR 72/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constant~ da
Portaria nR160, de 12 de maio de 2000, que autoTlZ3l a
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VALE DO UATUMA a
executar, pelo prazo de trê~ ~nos..' sem d~r~i~o de
exclusividade, serviços de radlodlfusao comuOltana, na
cidade de Presidenté Figueiredo, Estado do Amazonas'.
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Si/as Câmara, em 06/12100

TVR NR 113100 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constant~ da
Portaria nl! 204, de 31 de maio de 2000, que au.!0rlza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ROM1POR~ DE
ESPIGÃO DO OESTE, PARA A PRESERVAÇAO DA
CULTURA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ARTISTICO • ACROMEO, a executar, peJo prazo de três
anos sem direito de exclusividade. serviços de
radio'difusão comunitaria na CIdade de Esplgáo do
Oeste, Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Si/as Câmara, em 06112100

TVR N9 120/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl1 211 de 31 de maio de 2000, que autOriza a
ASSOCIAÇÃO'CULTURAL E COMUNITÁRIA AMIGOS
DE TREZE TíUAS • se a executar, pelo prazo de \rês
anos, sem direito de exclUSividade. servIços de
radiodifusão comunitária na cidade de Treze THias,
Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: favorável

TVA N~ 123/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 214 de 31 de maio de 2000, que autOriza a
AMAZÔNIA EM DEFESA E PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE. ADEPAM, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária na cidade de Beniamin
Constant. Estado do Amazonas"
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Silas Câmara, em 06/12100

!
TVR N2 128/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 220, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E
ARTíSTICA NOVO TEMPO - AECANT, para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Igaci,
Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: favorável
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B - Redações Finais:

PROJETO DE LEI NIl3.635C/1997 - do Sr. Airton Oipp·
que "dispõe sobre a prioridade a ser dada aos
processos e julgamentos de ações trabalhistas e
indenizatória contra o Estado e a Fazenda Pública cujos
autores sejam portadores de soropositivo (HIV)'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI NR 3.3880/1997 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dispõe sobre a construção de muro de
proteção continuo nas pontes, viadutos e curvas
perigosas em rodovias federais'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI NII 467011999 - do Sr. COriolano
Sales· que naltera a Lei nll 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, que estabelece normas para a concessão de
assistência Judiciária aos necessitados, para conceder a
gratUidade do exame de DNA, nos casos que
espeCifica'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI NlI 1.467C/1999 • do Sr. Or. Roslnha
• que "altera a redação do art. 26,. § 311, EI do art. 92 da
Lei nJI 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelece ~: diretrizes e bases da educação
nacIonal", a dá outras providências".
RElATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N" 2.463812000 • do Sr. Ary Kara 
que -atribui vator de documento de' identidade à Carteira
de Fiscal de Tributos Estaduais'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI NlI 2.515C/2000 • do Sr. Paes
Landim - que "dá nova denominação ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -INEP".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 4538/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1292/1999) - que "aprova o ato que
autot1za o Governo do Estado do Acre, por intermédio
da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
a executar pelo prazo de dez anos. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqUência modulada, na cidade d& Rio Branco, Estado
do Acre".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l457B/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 129611999) • que "aprova o ato que
autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio
da Fundação de Cultura e COmunicação Elias Mansour
a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Sena Madurelra, Estado do Acre".
RELATOR: Deputado ,?SMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 485812000
• da Comissão da Ciência e Tecnologia. Comunicação e

Informática (MSC 646/1997) - que 'aprova o ato que
renova a ~oncessão outorgada à Rádio Independência
do Parana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 529812000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1680/1998) - que "aprova o alo que
outorga pennissão à Universidade de São Paulo, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Ribeirão Preto. Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGUO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 5428/2000
- da Comissão de CiênCia e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1820/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural
Alto Paranaíba, para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Ponta de Patos de
Minas, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO'LEGISLATIVO N1I 557B12000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 117/2000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária dos Bairros do
Munlclplo ..de Luz a executar selViço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Luz, Estado de Minas
Garais".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 575B/2ooo
- da Comissão de Ciência a Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 31612000) - que "aprova o ato que
outorga pennissão à Fundação Cultural Sudeste do
Piaul para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na CIdade. de São Raimundo Nonato, Estado
do Piau['.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 602B/2000
- da Comissão de Ciência. e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 61012000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Estrela do Norte a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Taipú, Estado do Rio Grande do Norte'.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 6038/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática lMSC 614/2000) - que ·aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Chapadão do Sul a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Chapadão do Sul. Estado do Mato Grosso
do Sul".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 6108/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, ComUnicação e



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 630B/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 590/2000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação a Serviço da Esperança a
executar servIço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Indiana. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado OSM"R SERRÁ.GL\O.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 637B/2ooo
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 60912000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação ltaquerê de Comunicação
Comunitária de Nova Europa a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Nova Europa,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 6408/2000
- ela Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 319f2000) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Universidade Regional
de Blumenau • FURB, para exeoutar servíço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educatiVos, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l6428/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 615/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária dos Moradores do
Cantagalo • ACMC, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Cantagalo, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 6438/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 656/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a União Caixeiral de Lajes a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de Lajes,
Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 6498/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Intormátlca (MSC 20212000) • que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Atlântiela FM de
Pelotas Lida:" para explorar serviço de radiodifusão

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W1 6288/2000
- da Comissão da Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 567/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Eldorado do Sul a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 627812000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 566/2000) - que "aprova o ato que

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 625Bf2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 563/2000) • que "aprova o ato que
autonza a Associação Cultural Comunitana de Lagoa
Formosa a executar serviço de radIodifusão comunitaria,
na localidade de Lago&. Formosa, Estado de Minas
Gerais".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGL/O.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 626812000
• da Comissão de CIência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 56512000) - que "aprova o ato que
autonza a Associação dos Moradores da Vila Mendes 
AMOVIM. a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Coronel Xavier Chaves,
Estado de MInas Gerais".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLIO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 6118/2000
• da Comissão de Ciencie e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1994/1999) - que 'aprovp o ato que
renova a permissão outorgada à Radlo Clube de
Valença Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a
partir de 16 de maio de 1997, servIço de radiodifusão
sonora em treqüénCla modulada, na CidadE.' de Valença,
Estado do RIO de Janeiro".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 612812000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática {MSC 45/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação da Radlo Comunltána Nova Lima
FM a executar serviço de radIodifusão comunitária. na
localidade de Nova Lima. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÂGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 6148/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 104/2000) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio itatiaia Lida.,
para explorar serviço de radIodifusão sonora em
freqüência morlulada, na cidade de 8elo Horizonte,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGL/O.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 6218/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 5 i7/20001 - que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitarla da
cidade de Dom Sllvério a executai serviço de
radiodifusão comunitana, na localidade de Dom SiI\lério,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.
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Informática (MSC 100211998) - que haprova o ato que autoriza a Associação de Rádl~ .Comunitária e Def~sa
renova a concessão outorQada à TVSBT - Canal 4 de do Meio Ambiente Pró-Guarammm a executar serviço
São Paulo S/A, para explorar serviço de radiodilusão de de radiodifusão comunitária. na localidade de
sons e imagens. na cidade de São Paulo, Estado de Guaramirim, Estado de Santa Catarina'.
São Paulo". RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGL\O.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.
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TVR Ng 165/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso NaCional o ato constanté do
Decreto de 17 de julho de 2000, que renova concessão
à RÁDIO EDUCAÇÀO RURAL LTOA., para explorar
serviços de radiodifusão, a partir de lI! de maio de 1993,
na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul",
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N2 168/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso NaCional o ato constante do
Decreto de 17 de lulho de 2000, que renova concessão
à TV ESPLANADA DO PARANÁ LTDA., para explorar
serviços de radiodilusão, a partir de 9 de julho de 1998,
na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável

TVR N2 185/00 - do Poder Executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 255, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE PIRAPEMAS a executar,
pelo prazo de três anos, serviço de radiodIfusão
comunitána na cidade de Pirapemas. Estado do
Maranhão",
RELATOR: Deputado FRANCISTÓNIO PINTO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Walter Pinheiro, em 06/12/00

TVR NQ 186/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 256, de 7 de Junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CENTRO
EDUCACIONAL LAR CRISTO REI - ACELCR a
executar, pelo prazo de três anos, serviço da
radiodifusão comunitária na cidade de Borba, Estado do
Amazonas".
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Silas Càmara, em 06112/00

TVR NI! 241/00 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 272, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E
BENEFICENTE - "HERÓiS DA RETIRADA" a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão comumtaria na CIdade de Guia
Lopes da Laguna, Estado do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: favorável

TVR N2 247/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 444, de 14 de agosto de 2000. que outorga
permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA
ZAGGA para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Nova Serrana, Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PAf-lECEf-l; favorável

TVR Nll 24B/OO,- do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 445, de 14.!ia agosto de 2000, que outorga
permissão à FUNDAÇAO SÔNIA IVAR para executar,
pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na localidade do
Gama, Distrito Federal",
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

TVR Nll 273100 - do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nS! 321, da 5 de ;ulho de 2000, que autoriza a
BENEFICÊNCIA INSTITUCIONAL BÁSICA
INTEGRADA - "BIB'-, 4'l executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitána, na cidade ele Sanharõ. Estado
de Pemambuco",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR Nll 276/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nS! ª27, de 5 de i:Jlho de 2000, que auto~za a
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE COMUNICAÇAO E
CULTURA DE OTACiuo COSTA a executar, pelo
prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço
de racioditusão comunitária, na cidade de Otacílio
Costa. Estado de Santa CatarinaD

•

RELATOR: DeputadO HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR N2 278100 - do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 329, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO EDUCATIVA
ALVORADA FM a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Nova Alvorada do Sul, Estado
de Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável

TVR N2 297/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 18 de setembro de 2000, que outorga
concessão à FUNDAÇÃO FERNANDO EDUARDO LEE,
para executar serviço da radiodifusão de sons e
Imagens, com fins exclUSivamente educativos, na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: favorâvel

TVR Nll 298100 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 18 de setembro de 2000, que outorga
concessão à UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL,
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens. com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: iavorável



REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 14 h

A - Requerimentos:

PROJETO DE LEI N2 3.280/00 - do Sr. De Velasco 
que "dispõe sobre a limitação da exibição e veiculação
da luta livre ou 'vale-1udo' nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável. com emenda.

PROJETO DE LEI NIl 3.316100 - do Sr. Rubens Ful1an 
que "dispõe sobre o serviço telefônico de atendimento
ao usuário de serviços públicos",
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NIl 2.601/00 • do Sr, Evilásio Farias·
que 'profbe a divulgação e cessão de dados e o envio
de material de cunho comercial nos casos que
especifica",
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: favorável a este. com emenda e contrário à
emenda apresentada na Comissão .
VISTA CONJUNTA aos Deputados Walter Pinheiro e lris
Simões. em 06/11/2000

PROJETO DE LEI N2 3.243/00 - do Sr. Clementino
Coelho - que "modifica a redação do § 111, art. 202 da Lei
nl! 9.472, de 6 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NQ 2.231199 - do Sr. José Carlos
Elias - que "obriga os responsáveis por 'sites'
provedores de Informações na Intemet a fomecer
classificação indicativa do conteúdo veiculado '.
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável, com emenda

TVR Nl! 389/00 • do Poder Executivo • que ·submete à
apreciaçâo do Congresso Nacional o ato constante da
portaria nll 490. de 17 de agosto de 2000. que outorga
perm~são a FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA
MISSOES DE VIDA DE OURINHOS, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifus~osonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÓES
PARECER: favorável

TVR NIl 373/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl1 412, de 31 de julho de 2000. que autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA PRIMA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Monte Mor. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHvi.!NO
PARECER: favorável

TVR NI! 391/00 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
portaria nll 583, de 26 de setembro de 2000, ·que
outorga permissão a FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO,
para executar, pelo prazo de dez anos. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Pedra Branca, Estado do
Ceará~.

RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável

TVR NIl 388100 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
portaria nll 426, de 3 de agosto de 2000, que outorga
permissão a FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL
DE COROATÁ, para executar, pelo prazo ele dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqúência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Coroatá,
Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

. PARECER: favorável
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TVR ~Il 299/00 - do Podar Ex9Cuti~ - que "submete à filmes e peças publicitárias veiculadas pelas emissoras
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do de televisão'. (Apensado: PL nl! 2.651100)
Decretp de 18 de setembrg de 2000, que outorga RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
conce~o à FUNDAÇAO EDUCATIVA DE PARECER: favorável a este e ao PL 2.651/00,
RADlqDlFUSÃO FUTURA, para executar serviço de apensado, com substitutivo, e à emenda apresentada na
radiodifusão de sons e imagens, com fins Comissão
exclusivamente educativos, na clcla~ de São Gonçalo, VISTA ao Deputado Alberto Goldman, em 23/06199
Estado do Rio de Janeiro~. .
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYlINO
PARE~ER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Hélio e Silas
Câma ,em 06/12100

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 4.370/98 - do Sr. Paulo Paim 
que "Dispõe sobre a representação raCIal e étnica nos

Do Sr. Alexandre Cardoso - que "solicita, nos termos do
art. 29. inciso li, do Regimento Interno, criação de
Subcomissão Especial para analisar e propor medidas,
inclusive emergenciais, que aperfeiçoem o sistema
penitenciário brasileiro·.
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sonora em freqüência modulada. na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Su'".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJÃo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!l650B/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 366/2000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Oliveirense de
Radiodifusão - ACOR. a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Oliveira,
Estado de Minas Gerais".'
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 651B/20oo
- da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 368/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de
Santa Rita do Sapucai a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Santa Rita do
Sapucaí. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!! 657B/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 596/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Creche Lar da Criança Feliz a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Paineiras. Estado de Mil)as Gerai~".

RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 660812000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Intormática (MSC 619/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Central de
Araraquara a executar serviço de radiodifusão
comunitâria, na localidade de Araraquara, Estado de
São Paulo",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 663812000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 669/2000) - que "aprova o alo que
autoriza a Associação Comunitária Cultural· Itapoã 
ACCI, a executar serviço de radiodifusão comunitária.
na localidade de Ivlnhema, Estado de Mato Grosso do
Sul".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl! 667B/20oo
• da Comissão de CiênCia e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 851/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de
Cascavel Uda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cascavel, Estado
do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l670B/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 129/2000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Saíde Kassls a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Macaubal, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 671BJ2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 451/2000) • que "aprova o ato que
renova permissão à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na localidade de Barra do Ribeiro,
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJÊTO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 6768/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 946/2000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Uruoquense de Desenvolvimento
e Solidariedade - AUOS. a executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Uruoca.
Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado OSMAR 8ERRÁGL\O.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 684B/2000
- da Comissão de CiênCia e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 116011999) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comumtária São
Miguel a executar serviço de radiodifusão comumtána.
na localidade de Tavares. Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 690B/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 56812000) - que "aprova o ato que
autoriza a Rádio Comumtária Araçá FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária. na localidade de
Mari, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGUO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 7078/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 83212000) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Difusão Comunitána de Nísla
Floresta a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nlsia Floresta, Estado do Rio Grande do
Norte".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGUO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1-.12 7128/2000
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 933/2000) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Máximo Zandonadi. para
executar serviço de radiodifusão sonora em fre.qüêncla
modulada, com fim exclusivamente educatiVo. na Cidade
de Venda Nova do Imigrante. Estado do Espirto Santo",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!! 723B/2000
• da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 983/2000) . que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Moradores do Centro da
Ciclade de Pombal • AMOCENTRO a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de Pombal,
Estado da Paraíba",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRÁGLlO.



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTfTUrçÃO N9
49/1999 - do Sr. Paulo Uma e outros - que 'dá nova
redação ao art. 48 e revoga a alínea "d" do inciso 111 do
alto 52 da Constituição Federal".
AELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N!I
63!i~99 • do Sr. EdUardo Paes e outros· que "clá nova
lt3uação ac> art.. ~, ,ncis\) \J, ~ {iro <j,e, l~lul~ ~QmQ
competência municipal os seNlços de dls\nbulçao àe
água e captação de esgoto·.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA,
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NIl
82/1999 - do Sr. Valdec:i Oliveira e outros· que "dá nova
redação ao art. 173 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: peja inadmIssibilidade.

PROPOSTAo DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nq
121{'1999 - do Sr. Rola.nd Lavigne e outros - Q,ue
"acrescenta paragrafo ao ar\. 55 da Constituição
Federal".
I=\ElArQft Deputaóo NELSON OrOCH.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NIl
139/1999 - da Sra. Luiza Erundina e outros - que
"acresce Inciso VIII e § 6~ ao ert. 153. criando Imposto

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9
162/1995 - do Sr. F~u Rosa e outros· que "dá nova
redação ao parágrafo 4!l do art. 212 da Constituição
Federal". lApensadc>s,: flE.e 2.0812.00Ci, 'P~C ô421'~ôl.

RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PAAECER: pela admissibilidade desta e das PECs nlls
342/1996 e 20812000, apensadas.

PROPOSTA. DE EMENDA À CONSTlTU1ÇÁO N9
250/1995 • do Sr. Osvaldo Reis e outros - que "dá nova
redação ao artigo 28, ao inciso 11 do artigo 29, ao
parágrafo 211 do artigo 32, aos parágrafos 22 B 511 do
artigo n. suprimindo-se 05 parágrafos 311 e 4>2",
(Apensados: PEC 27312000. PEC 282/1995, PEC
330/1996),
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
'PIl..RECER ?EI\a ao.m\lis'lb'l\i.Qa.tie ó~\a e tia$ '?ECs n9

28211995 e 273/2000, apensadas; e peja
Inadmissibilidade da PEC nl! 33011996, apensada.

URGENTE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 678/2000
da Comissão de Relações Extenores e de Oefesa
Nacional {MSC 785J2000} - que "aprova o texto do
Acordo entre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Panamá sobre
Isenção de Vistos em Passaportes Comum;, celebrado
em Brasília, em 10 de abril de 2000".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicidade.
técnica legislatrva a, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N!I 2.087/1999 - da Sra. lUJza
Erundina - que "dlspôe Sobre a otmgatoriedade de
Instalação de brinquedotecas nos hOspitais da rede
pública".
RE\.jlo.'CW\'. Oe"(:lutado OSWAR SE.fl.flAGUG.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldlcidade 8
técnica legislatIva, nos termos do substitutivo.

EMENDAS APRESeNTADAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE DECRETO LEGfSLATIVO NU 779.B/19g9
- que "aprova o texto das Modificações aos Convênios
COflstitutlVQS da Col'Poração Financeira Internacional 
CIF e do Banco 1ntemacional para a Recons'rução e
Desenvolvimento· BIRD".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jundlCidade e
técnica legislativa. com subemendas.

TRAM1TAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NU
171/1993 • do Sr. Benedito Domingos e outros - que
"altera a redação do art. 228 da Constituição Federal •
(imputabilidade penal do maior de dezesseIs anos)".
{Apensados: PEC 37/1995. PEC 68!1999, PEC 91/1995,
PEC 133/1999, PEC 150/1999, PEC 16711999, PEC
169/1999, PEC 260/2000, PEC 301!1996. PEC

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI /Vil
4.650-Af1994 - que 'dispõe sobre bebidas'.
RELATOR: Depurado ROLAND LAVJGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcidade e
técnica legislativa deste. com subemendas.

PROJETO DE LEI N!.! 3.11511997 - do Sr. LUIz Carlos
Hauly • que "modifica o arl. 15 da Lei n° 6,4~4, de 15 de
dezembro de 1976. que dispõe sobre as sociedades por
ações". (Apensados: PL 1,(l00I1999" PL 3.51911997}.
RElÀTOR: Deputado IW~lDQ LE\\~O.
PARECER: pela constitucionalidade luridicidade,
técnica legislativa a, no mérito. pela aprovação deste,
com emenda, dos Pl nQs 3.519/97 e 1.000/99,
apensados. do Substitutivo da Comissâo de Economia
Indústna e Comércio, com subemendas. das Emendas e
do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação,
com subemendas.
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C - Proposições sujeitas à apreciação do 386/1996, PEC 426/1996, PEC 53111997, PEC
63311999). _

Plenário da Casa: RELATOR: Deputado INALDO LEITAO. ,
PARECER: pela admissibilidade desta e das PEG li n~s

37/95; 301/96; 531/97; 91/95; 386/96; 426196, 633/99,
68/99, 133199, 150/99, 167199, 169199 e 26012000.
apensadas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Genoino,
Fernando CoruJa, lédio Rosa, Júlio Delgado e Geovan
Freitas, em 06/1212000.
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado
em 14112/2000.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NSl 436/1997'
do Sr. Padre Roque - que 'susta os efeitos do art. 411 do
Decreto nfl 2..2.S0, de 11 de junho de 1997, do PodeI
Executivo. que dispõe sobre a vistoria em imóvel rural
destinado à reforma agrána e dâ. outras providências'.
(Apensados: PDL 437/1997).
RELATOR: Deputado JAIME MARTlNS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela
rejeição deste e do apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 4,057A11998 - do Sr. Celso
Russomanno - que "acrescenta parágrafo ao arl. 2° da
Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, a fim de tornar
obngat6rio o uso de instrumentos de filmagem nos
caixas eletrônicos". (Apensados: PL 3.070/2000).
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalídade, ;uridicrdade e
técnica legislativa deste. nos termos do substitutivo, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
com emenda, do Projeto de lei n51 3.070/2000.
apensado, e pela injuridlcldade e anti·regimentalldade
da emenda da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI NlI 1.931/1999 • do Se- Roberto
JeHerson • que "revoga a Lei nll 9.454, de 7 de abril de
1997". (Apensados: PL 2.368/2000).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONiO FlEURY.
PARECER: pela constiluclonalidade, jundicidade e
técnica legislativa deste e do apensado e. no mérito,
pela aprovação do PL 1.931/99 e peja rejeIção do PL
2.36812000. apensado.

PROJETO DE LEI N" 2.08511999 - do Sr. Neutan Lima 
que "dispõe sobre a prestação de assistência religiosa
nas entidades ClVIS"•
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. nos
termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Dirceu. em 1811OJ2000.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 44/1999· do
Sr. Valdemar Costa Neto· 'lua "exclui a categoria dos
juízes de paz dos beneficiados com prisão especial".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA.
PARECER: pela inconstltucionaliliade.

PROJETO DE LEI N~ 3.731/1997· dO Senado Federal
(PLS 67/1996) - que "define e regula os meios de prova
e procedimentos investigatórios, destinados à
prevenção e repressão dos crimes praticados por
organizações criminosas". "
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade. jundicidade,
técnica legislativa a, no mérito. pela aprovação deste,
com emendas.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NlI 198/1997 • do
Sr. Hermes Parclanello • que "estabelece cQl1\pet~ncia

aos Municípios para decidirem sobre o horário de
funcionamento de instituições financeiras". (Apensados:
PLC 10912000).
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidada e
técnica legislativa deste e do apensado, com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N!l170/1997 - do
Sr. Júlio Redecker - que "dispõe sobre a estabilidade,
no emprego, decorrente de aCidente do trabalho e d9
doença profissional ou do trabalho".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, jundicldade e
técnica legislativa deste, com emenda.
VISTA ao Depulado Waldir Pires. em 31J10/2QOO}. que
apresentou voto em separado, em 08111/2000.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N~ 8711996 . do
Senado Federal (PLS 211/1995) - que "modifica
dispositivo da Lei Complementar nSl 82 de 27 de março
de 1995'.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitUCIonalidade, Juridicldade e
técllica legislativa deste, com stlbstltulfvo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nl! 104A11996 
do Sr. João FassarelJa - que "acrescenta parágrafos 12e
211 ao artigo 17 da Lei 01/4.320, de 17 de março de 1964,
e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NSl 101/1996 - do
Sr, Padre Roque - que "altera a competência do
Conselho Monetário Nacional para determInar as
características das cédulas e moedas nacionaiS' .
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela Inconstitucionalidade deste e da
emenda da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.

PROPOSTA DE EMENDA À CON~TITU1ÇÃO NSl
239/2000 • do Sr. Hugo Biehl e outros· que 'acrescenta
inCISO ao art. 22 da Constituição Federal".
RELATOR: Depula<:lo ANTONIO CARLOS KONDER
REIS.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
635/1999 ·,do Sr. Celso Russomanno e outros· que "dá
nova redalfão aos incisos XXXIV e LXXVII do art. 511,

bem como ao Inciso IV do art 24 ela Constituição
Federal'.
RELATOR: Deputado MARCOS ROLfM. '
PARECER: pela admissibilidade.
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progresSIV(ll sobre heranças e doações tle competência PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N~ 311999· do Sr.
da União". .' Átila Uns -, que "cfla a Região Integrada de
RELATOR; Deputado FERNANDO CORlJJA. Desenvolvimento Manaus-Boa Vista e dá outras
PARECERI pela admissIbilidade, com emenda. providências".

RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.



PRAZO CONSTITUCIONAL
(art. 223 CIC 64, §§ 2° e 4° da CFI8S)

PROJETO DF DECRETO LEGISLATIVO NR 691/2000·
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSG 588/2000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Assistencial São Sebastião de
Boa Esperança do Sul a executar serviço de
radiodifusão comunitána, na localidade de Boa
Esperança do Sul, Estado de,São Paulo". I
RELATOR Deputado ANDRE BENASSI.
PARECER: Ipela constitucionalidade. Juridícidade e
tecnica legislativa.
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D - Proposições sujeitas à apreciação PROJETO DE LEI NR 3.17311997' do Senado Federal
conclusiva das Comissões: I (PLS ~211996) - que. "dispõe sobr~ os d.?~umentos

produzIdos e os arquivados em meio eletromco e dá
outras providências". (Apensados: PL 1.80611999).
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa 8, no mérito, pela aprovação deste,
das Emendas da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio de nlls 1, 2, 4 e 5 e da emenda de ng1
apresentada nesta Comissão, no~ termos do
Substitutivo; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa 8, no mérito, pela rejeição do PL nSl

1.806/99, apensado; e pela inconstitucionalidade da
Emenda da Comissão de Economia Indústria e
Comércio de n!2 3 e das emendas de n!2s 2 e 3
apresentadas nesta Comissão.

PROJETO DfF DECRETO LEGISLATIVO NR 716(2000·
da Comissão' de CIÉlncia e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 946/2000) - que "aprova o ato que
autonza a Associação Novo Milênio a executar serviço
de radloditusão comunitana na localidade de São
Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela constitUCionalidade, luridicidade e
técOlca legislativa. .• • ..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 809/2000 •
da ComIssão de CiênCia e Tecnologia. Comunicação e
InformátICa (MSC 1174/2000) - que "aprova o ato que
outorga permissão a Fundação Expansão Cultural Rádio
e TV Canomhas. para executar serviço de radioditusão
sonOra em freqüencia modulada, com fins
exclUSivamente educatiVos, na cidade de Canoinhas.
Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER
REIS.
PARECER: pela constitucionalidade, jUfildicidade e
técnica legislativa. '

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 81212000 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1249/2000) - que "aprova o ato que
autonza a ASSOCiação Comunitária do Cruzeiro a
executar servlCo de radiodifusão comunitána na cidade
de Umllim, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER pela constitucionalidade, Jurldlcldada e
técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NQ 1.670A/1996· do Pod~r Executivo
(MSC 23511996) - que "dispõe sobre o inClÍmtivo 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 Le.
n2 8.666. de 21 de Julho de 1993".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade. uridlcldade e
técnica leglslafiva deste. com emendas ) das emendas
2, 3 e 4 da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
com subemenda à de nQ <I e pela constitucionalidade,
injuridicldade e má tecntca legislativa das emendas 1 e
5 da Comissão de Educação. Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI NII 3.73311997 - do Senado Federal
(PLS 124/1996) • que "altera a allnea "b" do § 2Qdo art.
589 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nll

6.969, de 10 de dezembro de 1961".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.

PROJETO DE LEI NII 1.052A11999 - do Senado Federal
(PLS 166/1998) • que "altera a Lei n2 9.691, de 22 de
julho de 1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estação, abjeto do
Anexo 111 da Lei 0 2 9.472, de 16 de julho de 1997, que
dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e o funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionaIs, nos
termos da Emenda Constitucional nR 8, de 1995', e
dispõe sobre as taxas de fiscalização de instalação e de
funcionamento de serviços dEi radiodifusão de sons e
imagens educativa".
RELATOR: Deputada JOSÉ ANTÔNiO ALMEIQA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 04/10/2000.

PROJETO DE LEI Nl.l 1.920/1999 • do Senado Federal
(PLS 482/1999) - que "altera o art. 10 da Lei nll 9.504,
de 30 de setembro de 1997, ampliando o numero
máximo de candidaturas passlveis de registro pelos
partidos políticos nas eleições legislativas em todos os
níveis da Federação". (Apensados: PL 1.321/1999, PL
1.709/1999, PL 1.752/1999, PL 1.753/1999).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas, e, no mérito, pela aprovação deste e rejeição
dos apensados.

PROJETO DE LEI N12 2.671/2000 • do Senado Federal
(PLS 382/1999) - que "acrescenta inciso ao art. 411 da
Lei n1l 9.394, de 20 de dezembro de '1996".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Paes Landim, em 22/11/2000.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁR:A

PROJETO DE LEI Nl! 1.562B/1996 - do Sr. LUIz Moreira
• que "altera a Lei na 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
"dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras
providências". (Apensados: PL 1.913/1996).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste. do substitutivo da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público e do PL nll

1.913/1996, apensado, nos termos dos substitutivos.
VISTA ao Deputado Nelson Pellegrino, em 07/1212000.

PROJETO DE LEI Nll 1.778A11996 • do Sr. Ary Kara 
que "dispõe sobre a aceitação de moeda nacional e
cartão de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadorias efetuadas em lOjas francas".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, iuridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Waldir Pires e
Femando Coruja. em 31/10/2000. O Deputado Waldir
Pires apresentou voto em separado.

PROJETO DE LEI N2 3.22211997 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera dispositivos do Decreto-Lei n23.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal"
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito. pela rejeição.

PROJETO DE LEI NIl 3.287A11997 - do Sr. Feu Rosa
que "concede isenção às saídas e ao transporte de
produtos alimentícios com destino a entidades,
associações e fundações sem fins lucrativos e a sua
posterior distribuição a pessoas carentes".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI NIl 383/1999 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prognósticos
sobre o resultado de sorteio da números, organizada
nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e
revoga dispositivos legais referentes a sua prática e
detelmina outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N2 1.676/1999 - do Sr. Aldo Rebelo·
que "dispõe sobre a promoção. a proteção. a defesa a o
uso da língua portuguesa e dá outras providências·.
(Apensados: PL 1.776/1999. PL 2.418/2000, PL
2.45212000. PL 3.023/2000).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emenda, e das Emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição dos apensados, com emendas.

PROJETO DE LEI Nll 4.884A11999 - do Sr. Marcai Filho
- que "proíbe ,~ exposição de publicações de conteúdo
erótico ou pornográfico nos estabelecimentos que
efetuam sua venda'.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos telmos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em
31/10/2000.

PROJETO DE LEI N2 2.336/2000 - do Sr. Freire Júnior 
que "dispõe sobre a assistência do advogado no
inquérito poliCiai".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridícidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N2 2.579/2000 • do Sr. José Roberto
Batochio - que "acrescenta parágrafo ao artigo 549. da
Lei n2 5.869. de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcídade e
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NIl 2.627/2000 - do Sr. Marcos Cintra
- que "acrescenta dispositivo ao art. 485 do Código de
Processo Civil. que dispõe sobre a ação reSCISOCla".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, iundicidade,
técnica legislativa e, no merito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI NIl 2.882/2000 - do Sr. Vivaldo
Barbosa - que "atribui competência ao Juizo Federal
para processar e julgar as matenas enumeradas nos
incisos I a V do art. 66 da Lei n° 7.210, de 11 julho de
1964".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jundicidade,
inadequada técnica legislativa e, no merito, pela
rejeição.

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO A~lBIENTE E

iV1INOR!,~~S

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 8, Anc~o 11
HoráriO: 10h

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLA IWO N2 68212000 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa



PROJETO DE LEI Nll 3393/2000 • do Sr. Eduardo Jorge
Martins Alves Sobrinho - que "cria obrigação às
operadoras e administradoras de planos de saúde para
que informem aos seus usuários os valores que pagam
pelos serviços dos profissionais da saúde."
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

B - Proposições Sujeitas à Apreciação das
Comissões - Art. 2411:
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Nacional - (MSC 1103(2000) - que "aprova o texto do PROJETO DE LEI NR 1518-A/1999 • do Sr. Femando
acordo por troca de Notas, pelo qual os Governos da Gabeira - que "proíbe a fabricação, importação,
República Federativa do Brasil e do Japão formalizam a exportação, comercialização e utilização de defensivos
futura concessão de financiamento de y 40.163 agrfcolas que contenham em sua formulação a
(quarenta bilhões, cento e sessenta e tr~s milhões de substância paration metil."
ienes) por parte do "Japan Bank for Intemational RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZAlTO
Cooperation" Gbic) para Implementação de cinco PARECER: contrário
projetos de desenvolvimento no Brasil. celebrado em VISTA: concedida ao Deputado Arlindo Chlnaglia, em
Brasflla. em 14 de julho de 2000.' 13f12/2000
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N2 2691-A/1997 - do Sr. Fernando
Ferro - que ·veda a produção, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização. a importação e a exportação de
agrotoxicos, e da outras providencias."
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: contrário
VISTA: Concedida ao Deputado Manoal Vitório, em
13f1212000

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Eleição do 2'! Vice-Presidente

Local: Plenário 8, Anexo \I
Horário: 11:30h

PROJETO DE LEI NQ 4074-Al1998 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre a publicidade dos serviços
de valor adicionado prestados mediante o uso da rede
publica de telecomunicações."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA
PARECER: favorável. com adoção da emenda da
CSSf

INDICAÇÃO OFICIAL DO PMDB: Deputado Glycon
Terra Pinto

AVISOS

PROJETO DE LEI N!! 405/1999 - do Sr. José Barroso
Pimentel - que "dispõe sobre a proibição de cobrança de
taxas em razão da expedição de certIdões, por
empresas prestadoras de serviço, para esclarecimento
de situações pessoais, em caso de vfnculo contratual do
interessado com a entidade expedidora. e dá outras
providencias."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: 'favorável. com emenda

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a Sessão
Última Sessão: 30/0312001

PROJETO DE LEI N2 654·AJ1999 - do Sr. Marçal Filho
que "estabelece que os cartões de credito contenham
reprodução graflCa do rosto dos resp.ectívos títulares. '
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER. favorável, com adoção do sub6titutivo da
CEIC

PROJEfO DE LEI NR 191211999 - do Sr. José Ronaldo
De Carvalho - que "modifica a Lei 9.472, de 16 de ju!ho
de 1997, determinando idêntica tanfa para servlços
similares prestados atravéS de telefonia fixa e telefonia
móvel."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável
VISTA Concedida. ao Deputado Arlindo Chinaglia, em
D4/10/2000

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI W 237/1999 - do Sr. Ricardo
Berzoinl e Welllngton Dias - que "estabelece sanções
administrativas às isntituições financeiras qu~ pratiquem
abusos ou infrações no atendimento ao usuário de
serviços bancários". (Apensado: PL nR 3.59212000)
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR !

PROJETO DE LEI N° 89311999 - do Sr. Fernando
t.!'arroni - que "dispõe sobte a cflação do Cadas\,o
Unico Nacional da Telefonia Móvel Celular e dá outras
providências", (Apensados: PL's nlls 1.522/1999
2.39212000)
REI ATOR: Deputado BADU PICANÇO
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COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

REUNIÃO ORDINÁIA
Local: Plenário 14
Horário: 10h

A ~ Requerimento:

• Da Sra. Iara Bernardi - Solicita a realização de reunião
de audiência pública com a presença de prefeItos
municipais de todo o País, para discutir as propostas
para o saneamento básico que estão em tramitação na
Câmara dos Deputados.

A " Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nl! 15512000 - do
Sr. Roberto Freire - que 'autoriza o Poder Executivo
autoriza o Poder Executivo a criar a Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Paio
PetrolinalPE e Juazeiro/BA e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento do Polo PetrolinalPE e
Juazeiro/BA."
RELATOR: Deputado Pedro Fernandes
PARECER: pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NI! 20/1999 - Do
Sr. Waldemiro Teixeira - que "dispõe sobre o sistema de
moradia popular nas áreas urbanas destinadas aos
trabalhadores de baixa renda e dá outras providencias."
(apensado: PLP 3311999 (apensado: PLP 36/1999»
RELATORA: Deputada Marinha Raupp
PARECER: favorável a este e aos apensados. com
substitutivo.

B " Proposições Sujeitas à Apreciação das
Comissões - Art. 2411:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NI! 4625/1998 - do Sr. João Plzzolatti
- que "dispõe sobre a redução dos saldos devedores
dos contratos de financiamento habitacional assinados a
partir de 31 de matço de 1990."
RELATOR: Deputado Adolfo Marinho
PAReCER: pela aprovação.

PRciJETO DE LEI N2 136411999 - do Sr. Luiz Fernando
Mainardi - que 'cria o Programa Nacional de Habilitação
Rural."
RELATOR: Deputado Francisco Garcia
PARECER: contrário.

PROJETO DELEI N!I 1436/1999· do Sr. Edison Adrião
Andrino de Oliveira· que "dispõe sobre a manutenção
de elevadores em edlflcios públicos ou de uso coletivo e
dá outras providências.'
RELATOR: Deputado Sérgio Barcellos
PARECER: favorável.

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3° sessão
Último dia 30/03/2001

Projetos de Lei (arl119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 1.11411999 • do Sr. Wellington
Dias e outros - que "Institui o Programa Permanente de
Convivência com o Semi-Árido e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO

PROJETO DE LEI Nll 3.678/2000 - do Poder Executivo.
que "institui contribuição de intervenção no dom(nio
econômico, destinada a financiar projetos de Infra
estrutura."
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9, anexo 11
Horário: 14h

A - Requerimentos:

Do Sr. Regis Cavalcante - que "solicita a criação de
subcomissão especial, com a finalidade de apurar
violação de direitos humanos no Estabelecimento
Prisional São Leonardo, em Maceió/AL.

Do Sr. Nllmáno Miranda - que "requer. a realização de
Audiência Pública. no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos. com a finalidade da debater as iniciativas da
sociedade civil na contenção do elevado número de
acidentes de trânsito no pais".

Do Sr. Nilmário Miranda • que 'requer a realização de
Audiência Pública, na Comissão de Direitos Humanos.
com a presença do perito foneticista Ricardo Molina de
Figueiredo sobre denúncias, por ele sustentadas. acerca
do negligenciamento nas análises de ossadas
encontradas no Cemitério de Perus, em Sâo Paulo".

Do Sr Nilmário Miranda • que "requer a designação de
representantes da Comissão de Direitos Humanos para,
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juntamente com o Centro de Direitos Humanos Marçal
de Souza de Campo Grande/MS, participar de atos
públicos, manifestações e encontros com autoridades
locais, com a finalidade de reprimir ameaças de morte
que vem sofrendo o atual prefeito de Mundo Novo/MS,
Humberto Carlos Ramos. tendo em vista o assassinato
da ex-prefeita Dorcelina FoIador".

Do Sr, Nilmáno Miranda - que "requer a realização de
audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos,
com a linalidade de debater a cartelização de
medIcamentos para tratamentos de combate à AIDS,
praticada por indústrias farmacêuticas InternaCionais,
em prejuízo da vida de milhares de pacientes em todo o
mundo, distanciados do adequado atendimento, face os
elevados custos dos medicamentos".

B - Programação das Atividades para o
ano 2001

c - Assuntos Internos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo 11
Hora: 9h30min

A - Eleição do Terceiro vice-presidente

B - Indicação dos assessores técnicos da
Comissão

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo 11
Hora: 1Dh

A - Para conhecimento

MENSAGEM N2 1.660/00 - do Poder Executivo - (AV
2.004/00) - que "encaminha o demonstrativo das
emissões do real correspondente ao 32 trimestre de
2000, as razões delas determInantes e a posIção das
reservas intemaClonais a elas vinculadas",

B- Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N.Q 156/99 - do Sr. Bispo Wanderval
que "regulamenta o art. 52. inciso XXVI da Constituição
Federal", (Apensado o PL nQ 653/99)
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nl.1 3.326·A100 - da CPl dos
Medicamentos - que "altera dispositivos da Lei nQ 6.360,
de 23 de setembro de 1976"',
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N,1l3.481/00· do Sr, Geraldo Simões
- que "obriga as Indústrias de cigarro e de derivados de
tabaco a custear a recuperação dos dependentes de
fumo·,
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Emerson Kapaz, em 13/12/00

C - Proposições sujeitas à apreciação
conc\usiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N~ 3.495100 - do Senado Federal
(PL8 nll 564/99) - que "altera a legislação do Imposto
sobre Produtos Industnalizados em relação aos cigarros
destinados à exportação".
RELATOR: Deputado JURANDlL JUAREZ
PARECER: contráno

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 3.438/97 - do Sr. Osono Adriano
- que "cria a Comissão Inlerna de Empresa, instância
de negociação prévia das questões trabalhistas",
(Apensado o PL n2 4.813/98)
RELATOR: Deputado JURhtNDIL JUAREZ
PARECER: contrâno

PROJETO DE LEI N~ 525/99 - do Sr. Léo Alcântara 
que "autoriza o Poder Executivo a cnar o Fundo de
Apoio à Microempresa, a ser administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, alterando a Lei n.S! 9.491, de 9 de setembro de.
1997". (Apensados os PL's n!ls: 547/99, 614/99.
1.157/99 e 1.666/99)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLJ
PARECER: favorável ao principal e aos apensados, com'
substitutivo, e contrário às emendas apresentadas ao'
substitutivo
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 8/12/99

PROJETO DE LEI W! 2.438100 - da Sra. Nair Xavien
Lobo - que "dispõe sobre a aplicação de parcela do~
recursos das disponibilidades financeiras do Fundo dEl
Amparo ao Trabalhador no financiamento dei
desenvolvimento do turismo naciona!".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII
PARECER: favorável ao projeto e às emendaS
apresentadas na Comissão, com substitutivo
VISTA ao Deputado Alex Canziani, em 13112/00

PROJETO DE LEI N2 2.943/00 - do Sr. Nauton Lima 
que "dispõe sobre a produção de aparelhos de DVD".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Alax. Canziani, em 13/12/00



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-teira 28 07849

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJElTAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (29/03/01)

Projetos de Lei (Art. 119, ( e § 1°)

PROJETO DE LEI Ng 3.639·A/OO - do Poder Executivo
(MSC 1.422/00) - que- udesvincula. parcialmente, nos
exercícios de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos de
que tratam os Ms. 48. 49 e 50 da Lei n9 9.478, de 6 de
agostotle 1997, pertencentes à União".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO OE LEI Ng 3.717100 - do Sr Alceu Collares
que "acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nQ 9.492, de
10 de setembro de 1997, que define competência,
regulamenta os serviços concernentes ao protesto de
títulos e outros dooumentos de divida e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N9 3.738/00 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "especifica condições a serem observadas
para a implementação de programas de Incentivo ao
turismo financiados, no todo ou em parte, por recursos
públicos federais". _
RELATOR: Deputado JOAO PIZZOLATTI

PROJETO DE LEI NS? 3.759/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "obriga a manutenção de
representante para atendimento pessoal aos usuários
nas cidades que especifica, por parte das empresas
administradoras de cartão de crédito"
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE LEI N2 3.870/00 - do Sr. Ricardo Izar 
que "permite a inclu~ão dos laboratório$ de análises
clínicas no SiMPLES. instituído pela Lei ng 9.317, de 5
de dezembro de 1996~.

RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI NQ 3.916/00 - do Sr. João Coser
que "estende os Benefícios previstos na Lei n2 1.060. de
5 de fevereiro de 1950, à Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI Ng 3.973/00 - do Sr. Alberto Fraga
que "estabelece regras para a cobrança de diárias por
hotéis e estabelecimentos congêneres. e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE U~I N2 3.995/00 - do Sr. Marcos Cintra 
que "dispõe sobre 05 limites da receita bruta anual das
empresas inscritas no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a
Lei ng 9.317. de 5 de dezembro de 1996. e dá outras
prOVidências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI Nl! 4.103/01 - do Sr. Lincoln Portela
que "dispõe; sobre a venda de medicamentos
genéricos". _
RELATOR: Deputado SEBASTIAO MADEIRA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃOI

CULTURA EDESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenáno 10. Anexo 11
Horário: lOh

A - Requerimentos;

Do Sr. Átila Lira - que "requer a realização de reunião
de audiênCia publica com a presença do Professor
RICARDO PAES DE BARROS - Diretor do Instituto de
Pesqvjsa Econômica Aplicada IPEA, para
apresentação do trabalho sobre E.ducação e
Desenvolvimento".

Da Sra. Esther Grossi e outros - que "requer a extinção
da Subcomissão Permanente de Alfabetização de
Jovens e adultos. criada na Sessão Legislativa anterior
e, em substitUição a ela, a constituição da Subcomissão
Permanente de DesenvolVimento de Recursos
Humanos para a Educação.

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 234/99 
do Sr. Nelson Pellegrino - que "susta a aplicação do
disposto no art. 1'1, parte 1inal. da Portaria n'2860. de 27
de maio de 1999, do Ministério da Educação".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrárlo
Vista à Deputada Iara Bernardi, em 14.12.2000

PROJETO DE LEI N° 2.299/2000 - do Sr. Marcos Cíntra
- Que "acrescenta disposmvo à lei n~ 9.615. de 24 de
março de 1998. que 'Institui normas gerais sobre
desporto e da outras provIdências'''.
RELATOR: Deputado JOAO MATOS
PARECER: favorável

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI Ng 2.264/99 - da Sra. Marinha Raupp
- que "altera a Lei nS! 9.615. de 24 de março de 1998,
que 'InstItui normas gerais sobre desporto e dá outras
providênCias'·.
RELArOR: Deputado NELO ROOOLFO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado João Matos. em 29.11.2000



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimento:

Local : Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

Projeto de Lei (arL 119, 18 § 1D
)

PROJETO DE LEI Nll 3.648/00 - do Sr. Ubiratan Aguiar
- que "institui o dia nacional do livro Infantll'.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

Decurso: 4a sessão
Última Sessão: 29/03/01

REQUERIMENTO NlI 3/01. dos Srs. Ricardo Berzoini,
Danilo de Castro, Edinho Bez e Coriolano Sales, para
que a Comissão realize Seminário Internacional sobre
Cooperativismo de Crédito, com a participação de
representantes de instituições da Espanha, Itália,
Alemanha, Estados Unidos da América e do Brasil.

PROJETO DE LEI Nll 763/99 -'do Sr. Zezé Perrella 
que ~altera dispositivos da Lei nll 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências", Apensados PLs nlls 1.754199,
1.755/99, 1.488199, 1.836199, 1.852199 e 2.299/2000.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHAOO

PROJETO DE LEI Nll 2.966/2000 - do Sr. Rainsl
Barbosa - que "denomina a subestação de energia
elétrica do Linhão Norte-Sul da Eletronorte, situada no
Município de Miracema do Tocantins. de 'subestação
Delfino Araújo Macedo"'.
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favoravel, com substitutivo

PROJETO DE LEI N!l 3.253/2000 - do Sr. Antonio
Cambraia - "isenta os doadores de sangue do
pagamento da Taxa de Inscrição para o Concurso
Vestibular das Universidades Públicas Federais".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: favorável
Vista ao Deputado ClOvis Volpi, em 29.11.2000

PROJETO DE LEI N2 3.407/2000 - da Sra. Luíza
Erundina • que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer,
Patrono da Arquitetura Brasileira".
RELATOR: Deputado Luis Barbosa
PARECER: tavoráve\

PROJETO DE LEI Nll 2.727/2000 - do Sr. Gessivaldo
Isalas - que 'acrescenta parágrafos ao art. 52 da Lei nll

9.394. de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
diretrizes e bases da educação nacional . LDB 
proporcionando melhorias no ensino fundamental, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
PARECER: favorável, com emenda
Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 6.12.2000
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PROJETO DE LEI Nll 2.442/2000 - dos Srs. Gilmar A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
Machado e Walter Pinheiro - que "altera os dispositivos EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
da Lei n2 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá outras COMISSÃO
providências."
RELATOR: D.eputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável, com emenda
Vista ao Deputado Átila Lira, em 29.11.2000

PROJETO DE LEI NQ 3,551/2000 - do Sr. Jaques
Wagner e Walter Pinheiro· que "instiui o dia 16 de julho
como Dia da Rádio Comunitária",
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: favorável

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI Nll 3.558/2000 - do Sr. Pedro
Canedo - que "instiul o dia Nacional de Combate ao
Glaucoma".
RELATOR' Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável. com emenda

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 665/00
(MSC n2 827/99) - da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional - que "aprova o texto do Acordo
de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a
República da Bolívia e a República do Chile, conclurdo
no Rio de Janel(o. em 10 de dezembro de 1998".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária

Decurso:4a sessão
Última Sessão: 29/03/01

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nli 2.374-A/96 - do Senado Federal
(PLS n2 132/96) • que ·prolbe as instituições financeiras
beneficiárias de recursos oriundos do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortaleclmeflto do



ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 01/95 - do
Sr. Vicente Cascione - que "modifica a redação do artigo
32 do Decreto Legislativo nll 07, de 1995". (Apensados:
PDC's nlls 2195, 3195 e 56/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto, e dos PDC's nlls 2/95, 3/95 e 56/95,
apensados, e, no mérito, pela rejeição de todos

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N!~ 128/00 - do
Senado Federal (PLS nll 671/99) - que "altera
dispositivos da Lei n12 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), da lei nll 4.591, de 16 de
dezembro de 1964 (Lei de Condomínios e
Incorporações) e do Decreto-Lei nll 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências)". (Apensado: PL nll
2.811/00)
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR NQ 141/00 - do Sr.
José Thomaz Nonô - que "altera o parágrafo único do
art. 167 da lei nQ5.172, de 25 de oUlubro de 1966 •
Código Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL-
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com Substitutivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NII 246/90 • do
Senado Federal • (PLS nll 224/89 - Complementar) 
que "estabelece condições para a aposentadoria
especial dos servidores públicos civis da União,
Estados, Municípios e do Distrato Federal, bem como
dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho- CLT". (Apensados: PLP's n\ls n/89,
144/89,212189,249/90, 258190, 18/91, 37/91, 49191,
51/91 e 53/91)
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto, dos PLP's nlls nla9, 144/89.212189; 249/90,
258/90, 18191, 37/91, 49/91, 51/91 e 53/91, apensados,
e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público

PROJETO DE LEI NlI 2.123/99 - do Senado Federal
(PLS nll 255/97) • que "fixa prazo para restituição do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza e dá outras providências·. (Apensado: PL nl:!
2.713/00)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária do Projeto e do PL nll 2.713/00,
apensado, e, no mérito, pela rejeição de ambos
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Sistema Financeiro - PROER de demitir pessoal sem Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
justa causa e dá outras providências·. das cooperativas de crédito·.
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela não implicação da matéria com PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
aumento ou diminuição da receita ou da despesa financeira e orçamentária
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária a, no mérito, pela
rejeição

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 7/99 - do Sr.
Marcos Afonso - que "cria reserva do Fundo da
Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE,
para as Unidades da Federação que abrigarem, em
seus territórios, unidades de conservação da natureza e
terras indígenas demarcadas". (Apensados: PLP's nlls
50/99 e 53/99)
RELATOR: Deputado BASfuo VILLANI
PARECE: pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição. da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto, e dos PlP's nlls 50/99 e n2 53/99, apensados

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 81/99· do Sr.
Pedro Eugênio • que "acrescenta § 412 ao art. 18 da Lei
nll 4.595, de 1964, para assegurar tratamento favorecido
às instituições de rnicrocrédito".
RELATOR: Deputado CARUTO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação

PROJETO DE LEI,COMPLEMENTAR N1l85199 - do Sr:
SlIas BraSileiro • que "dispõe sobre o regime tributário
das cooperativas de crédito e institui o Sistema

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 279/99 - do
Sr. Caio Rlela e outros - que "dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação de um novo Estado da
Federação pelo desmembramento da metade sul do
território do Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI NII 2.582/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a obrigatorIedade da
incineração de mercadorias de origem estrangeira
quando apreendidas por contrabando ou des,caminho e
dá outras providências" . .
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Ng 3.eOO-Al93 - do Senado Federal
(PlS nll 170/91) - que "altera o artigo 72 da Lei fl'2 8.134,
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de 27 de dezembro de 1990, para permitir novas que dispõe sobre o regime tributário das microempresas
deduções no imposto de renda das pessoas físicas". e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema
(Apensados: PL's n2s 273/95, 322/95, 412/95, 436/95. Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
1.472/96, 1.623/96, 3.880/97, 4.563/98. 152/99 e das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
1.538/99) SIMPLES e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação PARECER: pela não implicação da matéria com
financeira e orçamentária do Projeto e dos PL's n~ aumento ou diminuição da receita ou da despesa
273195, 322/95, 412195, 436195, 1.472/96, 1.623/96, públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
3.880197, 4.563198, 152199 e 1.538199, apensados adequação financeira ou orçamentária e, no mérito, pela

rejeição
ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 4.565-Af94 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre a concessão de adIcionai de
insalubridade e aposentadoria espeCial aos
trabalhadores em empresas metalúrgicas, de mecânica.
de materiais elétricos, de recuperação de veiculas e de
máquinas agricolas ".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela compatibihdade e adequação financeira
e orçamentária

PROJETO DE LEI ND 560-N95 - do Sr. Valdir Colatto •
que "dispõe sobre a criação cio Sistema Nacional de
Seguro Rural - SNSR, e dá outras providências".
(Apensados: PL's nQs 820/95 e 1.140/95)
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela incompatibilidade e Inadequação
financeira e orçamentária do Projeto, e das emendas de
n2 1 a 8 apresentadas na Comissão de Agricultura e
Política Rural; pela inadequação do PL n2 820/95,
apensado; e pela não Imphcação do PL n2 1.140/95,
apensado, em aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição deste

PROJETO DE LEI NQ 1.759/96 - do Sr. Airton Dipp - que
"altera as condIções de apresentação da declaração do
imposto de renda de pessoas físicas ".
RELATOR: Deputado FEDER JÚNIOR
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminUição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no merito, pela
rejeição

PROJETO DE LEI N2 1.865-A/96 - do Sr. LUIZ Fernando
- que "dispõe sobre tarifas bancárias e multas
contratuais cobradas a aposentados. pensionistas e
beneficiários". (Apensado: PL 09 2.326(96)
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não Implicação da materia com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas. não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito. pela
rejeIção do Projeto, do PL nO 2.326/96, apensada, e do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Famnia

PROJETO DE LEI N!l 3.044-A/97 - do Sr. José Borba _
que "altera a Lei n51 9.317, de 5 de dezembro de 1996,

PROJETO DE LEI N° 3.321-A197 - do Sr. Basnio Villani .
que "dispõe sobre imóveis para locação social.
estabelece normas de procedimento e dá outras
providências". (Apensados: PL's n2s 3.702/97 e
4.674/98)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do Projeto, e dos PL's n!ls
3.702/97 e 4.674/98, apensados

PROJETO DE LEI N2 3.544·Af97 - do Sr. Antonio Jorge
• que "dispõe sobre o pagamento do Imposto sobre a
Popriedade Terrltmial Rural· ITR com terras destinadas
à reforma agrária".
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária,
e, no mérito, pela aprovação

PROJETO DE LEI N!2 3.623/97 - do Sr. OdeImo Leão •
que "concede isenção do Imposto de importação para
equipamentos destInados a prover segurança ao
transporte de cargas e estabelece incentivos fiscais para
despesas com a mesma finalidade".
RELATOR: Deputado FEDER JÚNIOR
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI N° 4.103-A/98 - do Sr. José Pimentel
• que "dispõe sobre a comprovação da quitação de
tributos de contribuições federais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo

.PROJETO DE LEI NII 4.221-N98 - do Sr. João
Fassarella . que "altera a Lei nO 9.530, de 10 de
dezembro de 1997. para excluir o Fundo NaCional de
Assistência Social e o Fundo Nacional da Criança e do
Adolescente da regra de destinação de superávits para
a amortização da dívida pública federal". (Apensado: PL
nD 4.281/98)
RELATOR: Deputado FEDER JÚNIOR
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto, do PL 0 2 4.281198, apensado, e do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família

PROJETO DE LEI N° 4.389-N98 - do Sr. João Cóser 
que "crta o Programa de Recuperação do Solo Agrfcola
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daS! pequenas propriedades rurais e dá óutras prestações habitacionais do SFH - Sistema Financeiro
providências", . da Habitação".
RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO
PAIjtECER: pela inadequação' e incompatibilidade PARECER: pela compatibilidade e adequação fínanceira
fina,nceira e orçamentária do Projeto, e pela não e orçamentária do Projeto em relação ao Plano
implicação da emenda da Comissão de Agricultura e Plurianual e à Lei de Diretrizes' Orçamentárias, e pela
Pol/tica Rural com aumento ou diminuição da receita ou não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento da receita ou da despesa públicas, não cabendo
quanto à adequação financeira e orçamentána pronunciamento quanto à adequação financeira e
VISTA, em 06.12.00, ao Deputadé José Pimentel orçamentaria em relação à Lei Orçamentária Anual e, no

mérito, pela releição
PROJETO DE LEI N2 1.684-A/99 ~ do Sr. Júlio Redecker
- que "dispõe sobre dados a serem impressos nos
talonários de cheques".
RE~ATOR: Deputado MARCOS GINTRA
PA~ECER: pela não implicaÇjão da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição

PROJETO DE LEI N2 2.121-Al99 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 511 da Lei n27.827, de 27 de setembro de 1989".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentaria e. no mérito, pela
aprovação

PROJETO DE LEI Nll 2.405/00 - do Sr. José Machado 
que "acrescenta parágrafo ao art. 16 da Lei nll 6.024, de
13 de março de 1974".
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas. não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e ~rçamentaria e, no mérito, pela
rejeição

PROJETO DE LEI N!l 2.569/00 - do Sr Nauton Lima 
que "estabelece a nãO-Incidência da CPMF nos
lançamentos a débito em contas correntes, quando
destinados ao pagamento de tributos federais, estaduais
e municipais·. ._
RELATOR: Deputado JOSE MILITA0
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI NSI 2.644-A100 - do Sr José Carlos
Coutinho - que "estabelece condições para a
movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e dá outras providêrcias". _
RELATOR: Deputado JOSE MILlTAO
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária, a, no mérito, pela
rejeição

PROJETO DE LEI N2 2.714/00 - do Sr. José Janene 
que "dispôe sobre o cálculo 9 a forma de reajuste das

PROJETO DE LEI N!! 3.135/00 • do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre incentivos fiscais para
doações de refeições destinadas a distribuição a
pessoas carentes·. (Apensado: PL nQ 3.823/00)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do Prolato, e do PL {'I2

3.823/00, apensado

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 9h30 min

A • Requerimentos:

Da Sra. Vanassa Grazziotin solicitando ao TCU cópia do
TC - 010.726/99-3, que trata de informações acerca da
representação feita pela SECEXlAM, em decorrência da
falta de medicamentos básicos.

B - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.ll
30;2000 - do Sr. Confúcio Moura, que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle solicite
ao Tribunal de Contas da União a realização de
inspeção para demonstrar a situação atual e histórica de
desempenho do FINAM - Fundo de Investimento da
Amazônia, administrado pela SUDAM
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e
apurar denúncias de inúmeras irregularidades·.
RELATOR: Deputado DEUSDETH PANTOJA
RELATÓRIO PRÉVIO: favorável à implementação
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COíViISSÃO DE ivUNAS E ENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimentos:

Dos Senhores Fernando Ferro e Luciano Zica 
solicitando a realização de Audiência Pública com a
presença cio DireÍo(-GerElI da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL. Dr. Jose Máno Miranda Abdo.
do Presidente da Companhia Elétrica do Ceará 
COELCE, Sr Manoel Monteiro Camacho. do
Procurador do Trabalho da 7§ Região do Estado do
Ceará, Sr. José Antônio Parente da Silva, e do
Presidente do Sindicato dos Eletricitános do Ceará. Sr.
José Flávio Maia Uchoa. para prestarem
esclarecimentos sobre acidentes fataIs ocorndos com
trabalhadores da COELCE.

Dos Senhores Femando Ferro e outros - solicitando a
criação de uma Subcomissão para discutir (l processo
de pnvatlzação de FURNAS, ELETRüNORTE e
CHESF.

Do Senhor Antônio Feijão - solIcitando a criação de
uma Subcomlssao para acompanhar os últimos
acontecimentos relacionados às atividades da Petrobras
e a todo o processo de prospecção executado por esta
empresa e suas subsidláTlBs, bem como para
acompanhar a consecução dos contratos de risco para
exploração de petróleo mantidos com empresas
nacionais e estrangeiras.

Do Sr. Airton Dipp - solicitando a realização de
Audiência Pública com a presenca do Ministro de Minas
e Energia, Dr. José Jorge e do Diretor-Geral da Agência
Nacional de Energia Eletnca - ANEEL, Dr, José Mário
Miranda Abdo, para prestarem esc!a(eClmentos sobre
infolTl'lações divulgadas pela Imprensa nacional sobre
risco iminente de colapso no fornecimento de energia
elétrica para o Pais.

B - Pr'oposiçãas 3ujeiias à apreciação
conclusiva pelas Camissões:

Trarnítaçãt> Ordinãria

PROJETO DE LEI Nll 4.630/98 - da Sra Marta ElVira 
que "torna obrigatoria a implantação de escadas para
peixes em barragens construídas em cursos d'agua de
domínio da I Jnião " (Apensado: PL nQ 884/98)
RELATOR: Deputado OLlMPIO PIRES
PARECER: contrário à proposição principal e ao
apensado.

PROJETO DE LEI NQ 2.096/99 - do Sr. Feu Rosa - que
'cria o Programa Nacional (le Mineralizaçáo dos Solos e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado JUQUINHA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Antônio Jorge, em 22/11/00.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

REUNIÃO ORDlNÁRIA

Local: Plenário 3
Horário: 10h

A - Requerimentos:

Do Sr. João Herrmann Neto • requer a designação de
grupo de parlamentares deste Colegiado para, segundo
a tradição da Casa, representando o País, participar da
eu Reunião de Cúpula das Américas, a ser realiza(la em
Quebec. no Canadá, de 20 a 22 de abril deste al'lO, em
cuja pauta constam os debates sobre o acelerame(1to de
acordos para instalação da ALCA.

Do Srs. Aloizio Mercadante, Antonio Kandir e Del1in
Neto - requer a oonstituição de uma Subcomissão
Permanente incumbitla de acompanhar as negociações
do Brasil no processo de formação da Área de Livre
Comércio das Amérililas.,

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGêNCIA

MENSAGEM N2 1.245/00 - do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional, o
texto do Ajuste Complementar ao convênio Básico de
Cooperação Técnica para Cooperação TUr~'Stica,
celebrado entre o Governo da República Federati a do
Brasil e o Goverl10 da República Bolivarian da
Venezuela, em Caracas, em 8 de fevereiro de 200 e de
sua Emenda, por troca de Notas, concluída em 11 de
julho de 2000' .
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N2 749/00 - do Poder Executivo - que
·submete à conSideração do Congresso NacioJ!lal o
Acordo de Cooperação entre o Govemo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repúblicp da
Bollvia para Impedir o Uso Ilegal de Precursolles e
Substâncias Químicas Essenciais para o
Processamento de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas. celebrado ero La Paz, em 2.6 de jull\o de
1999'.
RELATOR: Deputado VITTORIO MEDIOU
PARECER: favorável



MENSAGEM Nll 1.413100 - do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional, o
texto do Acordo sobre CooReração nas Áreas da
Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, em 25 de
julho de 2000".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 1,412/00 - do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Tratado sobre as Relações de Parceria,
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
Federação da Rússia, em Moscou, em 22 de junho de
2000".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.357/00 - do Poder Executivo - que
'submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da
Sanidade Veterinária. celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Romênia, em Brasília, em 25 de julho de 2000",
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 932/00 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da 'Convenção Internacional sobre a Supressão de
Atentados Terroristas com Bombas'. adotada pela
Assembléia-Geral das Nações Unidas de 15 de
dezembro de 1997 e subscrita pelo Governo brasileiro
em 12 de março de 1999'.
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 784/00 - do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação Técnica e Procedimentos
Sanitários nas Áreas Veterinária e de Saúde Pública
Animal, celebrado em Brasília, em 10 de novembro de
1999",
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorável

MENSAGEM N!l7B3/00 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação nos Campos da Quarentena
Vegetal e da Proteção de Plantas, celebrado em
Brasília, em 10 de novembro de 1999",
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorável
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MENSAGEM N!l779/00 - cio Poder Executivo - que MENSAGEM N!l 1.309/00 - do Poder executivo - que •
·submete à consideração do Congresso Nacional o submete à consideração do Congresso Nacional
texto do Acordo entre o Governo da República solicitação de aprovação para fazer a declaração
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru facultativa prevista no artigo 14 da Convenção
sobre Cooperação e Coordenação em Matéria de Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas
Sanidade Agropecuária, celebrado em Lima, em 6 de de Oiscliminação Racia\, reconhecendo a competência
dezembro de 1999", do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA para receber e analisar denúncias de violações dos
PARECER: favorável direitos humanos '-,I)bertos na Convenção",

RELATOR: Deputado FERNANDO GABElRA
. PARECER: favorável

MENSAGEM N!l 1.414/00 - do Poder Executivo - que
MENSAGEM N2 1.113/00 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional, o
"submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da República
texto do 'Protocolo Modificativo do Protocolo que Institui Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
o Prêmio Camões', entre a República Federativa do Rússia sobre Cooperação na Área da Quarentena
Brasil e a República Portuguesa, celebrado em Lisboa, Vegetal, celebrado em Moscou, em 22 de junho de
em 17 de abril de 1999", 2000".
RELATOR: Deputado JGSÉ- - LOURE~RébATO~Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: favorável PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 1.221/00 - do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa
Rica sobre o Exercfcio de Atividades Remuneradas por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000·.
RELATOR: Oepu\ado JA\R aOLSONARO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NJI 2.505/00 - do Sr. Lincoln Portela
que " determina que o material apreendido pela PoUcia
Federal, fruto de contrabando e que possa vir a ser
usado no combate ao crime, deverá ser repassado às
Secretarias de Segurança Pública Estaduais e à Polfcia
Federal",
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: favorável, nos termos do substitutivo
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 38 sessão
Ú/üma sessão: 30/3/01

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

MIRANDANILMÁRIO

PROJETO DE LEI Nll 844/91 - do Sr. Mendonça Neto 
que "estabelece critérios para a divulgação de
documentos oficiais sigilosos". (Apensado o PL nll

1.607199)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI Nll 3.648-N97 - da Sra. Maria Elvira
- que "dispõe sobre a aprovação em exame de aptidão
psicológica como requisito para o ingresso nos quadros
dos órgãos de segurança pública e nas empresas
privadas de segurança e transporte de valores".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO

assemelhados'•
RELATOR: Deputado
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 3.482100 - do Sr. L1ncaln Portela
- que "dispõe sobre as normas para a instalação de
equipamentos elétricos de segurança em cercamentos,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N2 2.696/00 - do Sr. Pomptlo de
Mattos - que "determina à autoridade policial e aos
órgãos de segurança pública a busca imediata de
pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos ou
pessoa de qualquer idade portadora de deficiência
física, mental elou sensorial".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável
VISTA: ao Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
em 4.10.00

PROJETO DE LEI N2 2.097/99 - do Sr. Mário
Negromonte - que ·cria o Sistema Nacional de
Prevenção. Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
de Veiculas e Cargas. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON OI?P
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N0 128199 - do Sr. Alberto Fraga 
que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo para os
policiais federais, policiais civis e militares do Distrito
Federal. os bombeiros militares do Distrito Federal e os
militares federais". .
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N~ 1.083/99 - do Sr. Cabo Júlio 
que 'dispõe sobra aplicação de regulamentos militares
aos policiais e bombeiros militares na sltuaçêío de
agregados ou que estejam na reserva ou reformados".
RELATOR: Deputaclo WERNER WANDERER
PARECER: contrário

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva Comissões

PROJETO DE LEI NQ 2.895/00 - do Sr. De Velasco 
que "dispõe sobre a concessão de gratuidade ao Policial
Militar no sIstema de transporte público coletivo
rodoviário interestadual".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER' favorável, nos termos do substitutivo
VISTA: ao Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES, em 9.8.00

PROJETO DE LEI NQ 3.264/00 - do Sr. Alberto Fraga
que "altem o InCISo 111 do art. 12 da Lei nQ 9.237, de 22
de dezembro de 1995, que fixa o efetivo da Palrcia
Militar do Distrito Federal e dá outras providências".
RELATOR. Deputado WERNER WANDERER
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.416/00 - do Sr. Alberto Fraga
que 'dispõe sabre a Gratificação de Representação a
ser concedida aos Policiais e Bombeiros Militares do
Distrito Federal".
RELATOR: Deputado WERNER WANOERER
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N!! 3.449/00 - do Sr. líncoln Partela
- que "determina a proibição da prática de brincadeira
conhecidas como empinar papagaio, pipas ou

PROJETO DE LEI NSI 3.662/00 - do Sr. Jair Bolsonaro 
que "concede anistia de multas aplicadas. a militares
com base no art. 15, inciso I, "e", da Lei oI! 8.025, de 12
de abril de 1990".
RELATOR: Deputado WAGNER SALUSTIANO

PROJETO DE LEI NIl 3.667/00 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dá nova redação ao § 211 do art. 211 da
Lei nSl 4.735, de 17 de agosto de 1964, "Lei do Serviço
Militar", garantindo às mulheres o direito de opção ao
serviço militar".
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA

PROJETO DE LEI N~ 3.670/00 - da Sra. Laura Carneiro
- que "dispõe sobre a prorrogação dos contratos
temporários no âmbito das Organizações Militares do
Ministério da Marinha",
RELATOR: Oeputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 3.791/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade de
atendimento médico ao policial e bombeiro vitimado em
acidente decorrente do exercício da função pública e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

Local: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10 h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

Do Deputado Dr. Rosinha - que "solicita a realização de
audiência pública para discutir mudanças propostas
para o Seguro sobre Acidentes de Trabalho, com as
presenças de r~presentante5 do Ministéno do Trabalho,
da Central Unica dos Trabalhadores (CUT), do
Oepartamento lntersindical dos Estudos e Pesquisas em
Saúde e do Ambiente de Trabalho (DIESAT) e da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP)."

Da Deputada Teima de Souza - que "requer audiência
pública da Comíssão de Seguridade Social e Família
para discutir o PL nl! 1922199. que "inclUI a invenção de
medicamentos para a prevenção e tratamento da
Sidrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS e
de seu processo de obtenção como matérias não
patenteáveis"·.

Do Deputado' Jorge Alberto - que "requer, nos termos
do art. 29, inciso li, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que seja recriada a Subcomissão
Especial que irá propor reajustes e novos
procedimentos à Tabela de Procedimentos do Sistema
Único de Saúde - SUS",

Do Deputado Eduardo Barbosa - que "solicita a
instalação de Subcomissão para acompanhamento da
execução da Política Nacional de Assistência Social e
outras ações nesta área".

Do Deputado Eduardo Barbosa - que "solicita a
realização de Audiência Pública em conjunto com a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com a
flnaUdade de obter esclarecimentos sobre o
financiamento das ações de atendimento à criança em
creches·,

Dos Deputados Dr, Rosinha, Babã e Paulo Rocha - que
"requer sejam convidados o Presidente da Fundação
Nacional de Saúde, Sr. Mauro Ricardo e representantes
da CONDSEF, para prestarem esclarecimentos sobre a
situação de risco. contaminação e negligência com os
funcionários da Fundação Nacional de Saúde expostos
a intoxicação no exercício de suas profissões".

Dos Deputados. Dr. Roslnha, 'Babá e Paulo Rocha 
que ·requar seja convocado o Ministro da Saúde, Sr.
José Serra, para prestar esclarecimento sobre a situção
de risco, contaminação e negligênCIa em relação aos
funcionários da Fundação de Saúde expostos a
intoxicação no exercfcio de suas profissões".

Da Deputada Laura Carneiro - que "requer a realização
de Audiência Pública da Comissão de Seguridade
Social e Família para ouvir o Presidente da Legião da
Boa Vontade. e reprasentantes do Ministério da
Previdência e Assistência Social e do Ministério Público,
sobre oonúncia de inegu\andad'ã5 \Jeicu\ada. na.
Imprensa nacional'.

Do Deputado Hennque Fontana a Outros - que "requer
a constituição de Subcomissão Especial destinada a
verificar in loco a situação dos serviços de saúde,
hospitais e ambuJatóri9s da rede pública e conveniada
mantida pelo Sistema Unico de Saúde".

B w Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N!l 59/99 da Sra.
Nair Xavier Lobo - que "estende os direitos
assegurados à trabalhadora gestante, nos casos de
morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável

c ~ Proposições Sujeitas à Apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIOADE

PROJETO DE LEI NR 3888/97 do Senado Federal (PLS
nR 154/96) - que "dispõe sobre a aplicação de
penalidades aos responsáveis e às instituições de
saúde e de proteção social, públicas e privaqas. bem
como àquelas conveniadas com o Sistema Unico de
Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário ao Projeto e à Emenda
apresentada na Comissão
VISTA: ao Deputado Vicente Caropreso, em 12/05/99

PROJETO DE LEI N1l2740/00 do Senado Federal (PLS
nº 258/99) - que "Institui a obrigatoriedade de prestação
de atendimento cirúrgico-plástico a portadores de
defeItos ffS1COS causadores de sofrimento moral
relevante". (Apensado: PL nll 612/99)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL nl! 612199,
apensado

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 3725/93 do Sr. Luciano Pizzatto 
que "dispõe sobre a divulgação em embalagens de leite.
de informações sobre crianças desaparecidas em todo o
território nacional".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável com 7 (sete) emendas

PROJETO DE LEI NlI 1784/96 do Sr. Jaques Wagner 
que "dá nova redação ao artigo 150 da Lei nll 8.213. de



PROJETO DE LEI N~ 885/99 do Sr. Pastor Jorge - que
"dispõe sobre a concessão de cestas bâsicas e vales
transportes aos portadores de AIDS".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N2 841-N99 do Sr. Robson Tuma 
que "Dispõe sobre a denominação de medIcamentos a
ser utilizada em prescrições de médiCOS e odont6Iogos".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável, com duas emendas

PROJETO DE LEI Nll 316-A/99 do Sr. Simão Sessim
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos shopping
centers contarem com ambulâncias ou UTls móveis
para transporte de vftlmas de emergências".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável ao Projeto e parcialmente
favorável ao Substitutivo adotado pela Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com substItutivo

PROJETO DE LEI N!l 275/99 do Sr. Enio Bacci - que
"institui o exame 'check-up" anual gratuito, custeado
pelo SUS. para pessoas a partir dos 50 anos de idade",
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NIl 137/99 do Sr. Edlnho Araújo - que
"dá nova redação aos arts. 37 e 69 da Lei 0 2 6.435, de
19n. que dispõe sobre as entidades de previdênCia
privada",
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER' favorável
vlsrAAo Deputado Vicente Caropreso, em 29/11/00

PROJETO DE LEI NIl 60/99 da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre o atendimento às vítimas de violência
sexual'. (Apensados: PLs ngs 1.278/99 e 2.863/2000)
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
contráriO aos PLs nlls 1.278/99 e 2.863/2000,
apensados

PROJETO DE LEI NIl 3997-A/97 do Sr. Cunha Bueno e
Outros - que "estimula a contra-propaganda sobre o
fumo e seus derivados no radlo e na teleVisão".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER. favorável

PROJETO DE LEI NIl 2864-A197 do Sr. Paulo Paim
que "dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e
dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais desde
o nascImento até seis anos de idade, em creches e pré
escolas". (Apensado: PL n23.050/97)
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: contráriO a este e ao PL nll 3.050/97.
apensado, e contráno à Emenda adotada na Comissão
de Educação, Cultura e Desporto e à Emenda
apresentada nesta Comissão
VISTA ao Deputado Hennque Fontana. em 13/12/00

PROJETO DE LEI W' 4220198 do Sr. João Fassaralla 
que "dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos
imobiliários, de unidades destinadas a pessoas
portadoras de deficiência fisica".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: favoravel, com substitutivo
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados Jorge
Costa e Lídia Quinam, em 30/06/99

PROJETO DE LEI N2 2539196 do Sr. Arnaldo Fana de
Sá - que "dispõe sobre o Indice a sar aplicado nos
reajustes dos beneficios da PreVidência Social e dá
outras providências". (Apensados: PL's n2s 2.810/97 e
4.699/98)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: contrário a este e aos de nS>s 2.810/97 e
4.699/98, apensados
VISTA ao Deputado Dr. Rosinha, em 06/12/00
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24 de julho de 1991. que "dispõe sobre os Planos de destinado a fabricação. acondicionamento. emba~agem,
Beneficios da Previd€mcia Social e dá outras controle de qualidade ou a qualquer outra fase visando
providências '. (lA.pensado: PL n2 1.813/99) à produção de medicamentos para uso humano ou
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO veterinário, bem como qualquer material destinado à
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei n2 utilização em odontologia ou, ainda, para tins
1.813/99, apenf'ado, com substitutivo diagnósticoS, e dá outras providênCIas".

RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PROJETO DI;: LEI N2 2446/96 do 1Sr. Celso PARECER: contrário
Russomanno - que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de VISTA ao Deputado Dr. Rosinha, em 06/12/00
os estabelecimentos de saúde manterem amostras do
sangue das mães e das cnanças, para fins de
Identificação". .
RELATOR: Deputado DARCISIO PERONDI
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado Celso Giglio. em
28/06/00

PROJETO DE LEI N2 4547/98 do Sr. Luiz Carlos Hauly
que "Isenta do Imposto sobre Produtos

Industnallzados os preparados anti-solares".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável. com substitutivo
VISTA ao Deputado Dr. Rosinha, em 10/08/00

PROJETO DE LEI N9 4732-A/98 da Sra. Jandira Feghali
- que "regulamenta a produção e comerCialização de
matéria-prima, equipamento, material ou maquinário

PROJETO DE LEI NQ 945/99 do Sr. Femando Zuppo 
que "isenta do imposto de renda os rendimentos
recebidos da previdência privada".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Seratlm Venzon

PROJETO DE LEI N2 1012/99 do Sr. Enio Baccl - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de leitos catlVos e
tratamento a pacientes portadores da Slndrome da
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ImunodeficlênCla Adquirida - SIDA, ,e dá outras PROJETO DE LEI N~ 2528/00 do Sr. Ademir Lucas -
providências", . que "dispõe sóbre a obrigatoriedade da condução em
RELATOR: ,Deputado DARCíSIO PERONDI aeronaves de desfibriladores externos automáticos".
PARECER:'contrário RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PARECER: favorável. com emenda
PROJETO DE LEI Ng 1050/99 do SI', Domiciano Cabral
- que "displõe sobre prerrogativas aos portadores de
Diabetes Mellitus". (Apensados: PL's n!ls 1.601/99,
1,943/99 e 2.615/2000)
RELATOR: :Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário a este e aos PLs ngs 1.601,
1.943/99 e 2.615/2000, apensados.
VISTA ao Deputado Henrique Fontana, em 13112/00

PROJETO DE LEI N!I 1128199 do SI', Valdomir Meger
que "dispõe sobre a Instalação de câmeras de v(deo em
hospitais"
RELATOR:;Deputado DA. ROSINHA
PARECER:I contrário

PROJETO DE LEI NIl 1744/99 do Sr. Silas Câmara 
que "cria a obrigação de instalação de gerador de
energia em hospitais do SUS".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N9 1968/99 do Sr. PauJlo Paim - que
Dispõe sobre reparação da União aos Regimes de
Previdência Social, e dá outras providências.
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado 'Jlcente Caropreso, em 13112/00

PROJETO DE LEI N51 2005/99 do Sr. Ricardo Izar - que
"altera a redaçao do art. 22 da Lei nsz 8212, de 24 de
julho. de 1991, reduzindo a contnbuição previdenciária a
cargo de clínicas e hospitais cadastrados no Sistema
Único de Saúde".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este e à emenda apresentada na
Comissão

PROJETO DE LEI NR 2007/99 do Sr. Geraldo Simões 
que "altera a Lei n2 6360, de 23 de setembro de 1976,
exigindo a inscrição dos dias da semana nas
embalagens primárias dos medicamentos".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N!I 2114/99 dO Sr. S$raiva Felipe 
que "institui a co-gestão nos hospitais filantrópicos e
universitários e de ensino integrantes do SUS",
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N51 2461/00 do SI' Luiz Bittencourt 
que 'altera a LeI 0 2 6.360, de 23 de setembro de 1976,
para estabelecer que as bulas dos medicamentos
devem ser publicadas com letras perfeitamente legíveIS
sem o abuso de termos médicos e cientificas·.
(Apensado~: PL n 5l 3.047/00 e 3.830/00)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER:.contrário a este e aos PL's nU 3.047/00 e
3.830/00, apensados

PROJETO DE LEI N51 2566/00 do Sr. Nilson Mourão 
que "acrescenta artigo à Lei n51 8.069, da 13 de lulho da
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente".
(Apensado: PL nIl 3.611/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
PARECER: favorável a esta a ao apensado PL
3.611/00, com substitubvo

PROJETO DE LEI N° 3032/00 do Sr. Pompeo de Mattos
- que "toma obrigatória a locação de leitos em Centros
de Trantamento Intesivo - CTls e Unidades da
Tratamento Intensivo - UTls, de hospitais de reda
privada e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: contrário

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 29/03/01

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/ssAo.

Substitutivos (Art. 119. 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.942-8/89 - do Senado Federal
(PLS 25/89) • que "dispõe sobre a concessão de bolsas
de iniciação ao trabalho a menores assistidos e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.587-8191 - do Senado Federal
(PLS 42/91) - que "estabelece normas de proteção à
saúda dos trabalhadores de biotério e dá outras
providências"
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N2 4.326-8193 - do Sr. Paudemey
Avelino • que "cria condições para participação de
deficientes auditivos. na comunicação e dá outras
providênciaslO

•

RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Nll 362195 - do Sr. Padre Roque 
que IOdispõe sobre o estrmulo à guarda e adoção de
criança ou adolescente órfão ou abandonado".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA



Projetos de lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NQ 2.053196 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá· que "dispõe sobre a gratuidade de ingresso de
aposentados a espetáculos públicos·.
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N2 2.316196 - do Sr. Efias Murad
..illJe~ ~õe sobre os limites máximos dos teores de
nicotina, ãlCatrãoe monóXlâoClecaffiono (ios derivados
do tabaco comercializados no País e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ENI VOLTOUNI

PROJETO DE LEI NQ 3.632/00 - do .Sr. Nelson
Marchezan e Outros - que Ualtera a Lei nQ 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, para acrescentar
situações de movimentação. pelo trabalhador, da conta
vinculada, e dá outras providências".
RELATOR: -Deputado .Al3NALOCLFABIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N2 3.750/00 - do Sr. José rncio • que
.. acrescenta §§ 12 e 13 ao art. 22 da Lei oI:! 8.212. de 24
de Julho de 1991, para prever contribuição
previdenciária substitutiva das empresas em relação aos
segurados que prestem serviço por intermédiO de
cooperativas de trabalho'. .
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 3.774/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera a Lei n!l 8.742, de 07 de dezembro
de 1993, dispondo sobre o beneficios da prestação
continuada à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N2 3.799/00 - do Sr. Darclsio Perondi
- que • acrescenta parágrafo ao artigo 34 da Lei nll

9.656, de 3 de junho de 1998 , que dispõe sobre os
planos privados de assistência à saúde e dá outras
providências"_
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N!l 3.819/00 - do Sr. Antonio Carlos
Konder ReiS - que" altera o art. 22 da Lei nQ 8.212, de
24 de julho de 1991, para reduzir em cinqüenta por
cento a contribuição previdenciária das associações
comerciais e industriais".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE

PROJETO DE LEI NQ 3.845/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a realização de laqueadura

Decurso:3a Sessão
Última Sessão: 30/03/01

PROJETO DE LEI N2 2.599/00 - da Sr". Marinha
Raupp - que .. Dispõe sobre a cnação de selo
comemorativo do Dia Internacional da Mulher".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N!2 2.616/00 - do Sr. Enio Bacci
que "Determina a impressão do quadro de vacinas
infantis obrigatórias nas embalagens de leite e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N2 346/99 - do Sr. Roberto Pessoa
- que "estabelece a obrigatoriedade de os laboratórios
farmacêuticos inscreverem nas embalagens e rótulos de
seus produtos alerta sobre a necessidade de orientação
médica para o uso de medicamentos".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI NI:! 434/99 - do Sr. Magno Malta 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as
drogas entorpecentes e psicotrópicos e sobre prevenção
das doenças sexualmente transmissiveis (OSTs) e
AIDS a niveis do 1º e 22 graus de ensino e nos cursos
de formação de professores, e dá outras providências".
RELATORA: Deputado ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI Nº 1.967/99 - do Senado Federal
(PLS 480/99) - que" faculda o acesso gratuito de
idosos a Parques Nacionais. e dá outras providêncais".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI Nº 4.864198 - do Senado Federal
(PLS 193/97) - que "altera o § do art. 18 da Lei nll

8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o beneflcio
do auxrtio-acidente ao empregado doméstico."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI NIl 4.436/98 - do Sr. Fernando
Zuppo - que "dispõe sobre incentivo fiscal a pais de
filho deficiente mental".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NQ 3.894/97 - do Sr. Elias Murad
- que "dispõe sobre a venda e locação de fitas de vldeo
com cenas de sexo explicito
RE~ATORA' Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI NII 4.328/98 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre o parcelamento de dividas
oriundas de contribuições sociais devidas ao Instituto
Nacional do Seguro Social. alterando o art. 38 da Lei nll

8.212, de 24 de julho de 1991".
-RRA+Oj;l..;...Oeputado OSMÂMOEEREIR....A>--__
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PROJETO DE LEI NI! 3.760/97 - do Sr. Max PROJETO DE LEI NQ 3.341100-do Sr. Nauton Uma -
Rosenmann - que "altera o art. 31 da Lei 8.212, de 24 que "altera o art.1 2 da lei nl} 9.965, de 27 de abril de
de julho de 1991, para responsabilizar o contratante de 2000, que restringe a venda de esteróides ou pepUdeos
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra anabolizantes e dá outras providências".
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e dá RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHAlI
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de trompas nas unidades públicas do Sistema ÚniCO de Senhor Francisco Dornelles, para tratar da questão do
Saúde ou conveniadas, e dá outras providências'. FGTSn•
RELATOR: Deputado JOSÉ EGYDIO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo li,
HORÁRIO: 10h

A • Requerimentos:'

Do Sr. Jair Menegueili, solicitando a ucriação de uma
subcomissãJ;l especial para verificar a ocorrência de
trabalho escravo, degradante, ou aqueles realizados em
condições' ilegais".

Do Sr. Avenzoar Arruda, requerendo "que esta
Comissão solicite ao Tribunal de Contas da União
auditoria operacional, financeira e contábil nas contas
da Agência do Banco do Nordeste - BNB, no municrpio
de Sousa/P.B, com a Cooperativa Agrícola Mista dos
Irrigantes de São Gonçalo - CAMISGD.

Do Sr. Avenzoar Arruda, requerendo "que esta
Comissão solicite ao Tribunal de Contas da União
.auditoria operacioJ:laJ., fínanceiFa-e col'ltábiHlas-Gontas-
da Agência do BNB com a Cooperativa MecAnIca de
Cabedelo Ltda., no rnunicfpio de Cabedelo/PBn.

Do Sr. Paulo Paim, solicitando "realização de audiência
pública conjunta com a Comissão de Educação, Cultura
e Desporto para discutir a Lei Pelé e o Projeto da Lei nll

4.026101. que "dá nova redação ao art. 93, da Lei nll

9.615,24 da março de 1998, alterado pela lei 9981, de
14 de julho de 2000nde nossa autoria",

Do Sr. Jair Meneguelli, e outros. solicitando urealização
de audiência pública para a discussão de propostas de
reposição de perdas em contas vinculadas do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tendo em vista
a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dos
planos econômicos, com as presenças do Senhor
Ministro do Trabalho e Emprego, do Presidente da
Caixa EconÔmica Federal, e dos representantes da
Central Única dos Trabalhadores. da Força Sindical, da
Central Geral dos Trabalhadores e da Social
Democracia Sindlcal~.

Da Sra. Vanessa Grazziotln, solicitando a "criação de
subcomissão especial para acompanhar a questão do
FGTS".

Da Sra. Vanessa Grazziotin, solicitando a "criação de
subcomissão especial para analisar a situação da
mulher no mercado de trabalho".

Da Sra. Vanessa Grazzlotin, solicitando "seja convocado
a comparecer a esta C.omissão o Ministro do Trabalho,

Da Sra. Vanessa Grazziotin, solicitando ,"sejam
convidados a comparecer a esta Comissão em reunião
de audiência pública representantes da Central Única
dos Trabalhadores, da Força Sindical e da Central Geral
dos Trabalhadores para tratar da questão do FGTsn.

Do Sr. Paulo Paim, solicitando "a realização de
audiência pública para discutir o pagamento dos
expurgos dos planos econômicos nas contas do FGTS,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal".

Do Sr. Paulo Paim, solicitando "a realização de
audiência pública para discussão do Projeto de Lei nll

2.067199, que dispõe sobre a concessão de adicional de
periculosidade aos porteiros, zeladores, vigias,
garagistas, vigilantes-e-guardas -de segurança".

Da Federação Nacional dos Urbanitários - FNU 
solicitando "seja realizada reunião de audiência pública
para discutir o elevado número de acidentes de trabalho
ocorridos na COELCE".

B~ Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJEfO DE LEI N.2 3.524/00 • do Poder Executivo
(MSC 1.145/00) • que "dispõe sobre a qualificação dos
órgãos e das entidades do Minlsterio da Defesa como
Centros de Prestação de Serviços -CPS e dá outras
providénciasD.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: favorável, com emenda

C- Proposições Sujeitas ã Apreciação
Conclusiva das Comissões

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N.ll 2.517/00 - do Tribunal Superior
do Trabalho (OF. 102/00) - que "dispõe sobre
antecipação de subsfdios concedida aos magistrados
togados da Justiça do Trabaltlo".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: contfárlo

PROJETO DE LEI N.lI 3.270/00 - do Senado Federal
(PLS n2 127/99) - que "acrescenta Capítulo ao Título 11
da Lei nIl 8.443, da 16 da julho de 1992 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União), dispondo sobre a
comunicação direta de irregularidades e ilegalidades
apuradas no decorrer dos procedimentos de fiscalização
e exame de contas que tiplficam a atuação t.:Io Tribunal
de Contas da União, El dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGI"-:!I-ir;:" j

PARECER: favorável
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N.2 658199 • do Sr. Paulo Octávio 
que "dispõe sobre a alienação dos bens Imóveis
residenciais de propriedade da União, nas condições
que menciona"
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contráno

ROJETO DE LEI N.2 1.783-N99 - do Sr. Walter
mheiro - que ~dispõe sobre o acesso gratuito ao
erviço de Internet via rede de TV a cabo para hospitais

\:I postos de saúde da rede pública, estabelecimentos de
ensino de 11! e 2!! graus da rede pública. museus e
bibliotecas públicas".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.~ 2.D65/99 - do Sr. Si/as Brasileiro
- que "altera a Lei nl! 8.723, de 28 de outubro de 1993,
no que se refere ao controle da poluição emitida por
veículos a diesel".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N2 3.301/00 - do Sr. Nilton Baiano 
que "torna obrigatório, para detentores de cargos
políticos e gestores públicos, a realização de exame
toxlcológico".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NI! 3.395/00 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que uautoriza a doação de Imóvel de
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: favorável

AVI S os

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ(DIA 29/03/2001}

Substitutivos (art. 119.11 e § 1°)

A PROF JS/ÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/~JAO .

PROJETO DE LEI N2 3.251/00 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que ''pf'Jibe a utilização, para reduzir período de fMas
do emp,egado, de falta não justificada ao serviço
c:'seon! ;adosalário·'.

:LAl l: Deputado LAfRE ROSADO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3· sessão
Última Sessão: 30/0312001

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nll 3.850/97 - do Sr. Corauei
Sobrinho - que "estabelece incentivo fiscal às empresas
que contratarem empregados lnlciantes e dá
providências correlatas". (Apensados:' 3.863/97,
4.472/98 (4.760/98), 7/99 (1.658/99, 1.665199, 2.347/00)
82199, 154/99 (800/99), 1.212/99. 3.097/00, 3,118/00 e
3.637/00)
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 3.09610Q - do Sr. Enio Bacci - que
"dispensa' do pagamento de taxa, o cidadão
desempregado, para inscrIção a Concurso Público",
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 3.130/00 - da SrJ! Maria Elvira 
que 'regulamenta o exerclcio da atividade de Detetive
ProUssional, com a emenda modificativa a redação aos
arts..12 ao 92 e seus parágrafos únicos do Decreto nO

'50.532, de 3 de maio de f961, que dispõe sobre o
funcionamento das empresas de que trata a Lei nll

3.099, de 24 de fevereiro de 1957, e dá outras
providências". (Apensado: PL 3.441/00)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N2 3.160/00 - do Sr. Valdeci Oliveira 
que "altera o Decreto-Lei nll 5.452, de 12 de maio de
1943, que institui a consolidação das leis do trabalho·.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI NII 3.201lOQ - do Sr. léo Alcântara 
que "dispõe a publicidade dos processos hcitatórios e
seu registro e averbação no seMço áe registro áe t(tulos
e documentos e determina outras providências",
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11 , Anexo 11
Horário: 10h

A - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE



PAUTA

COMISSÃO í:SPECiAL
Pl'S 2.763/00 E 4.~41/01 ~

pOLíTICA NAC~OI"AI- DE
SANEAMENTO

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 15h

PROJETO DE LEI Nll 3.430/00 - do Senado Federal
(PLS nll 109100) - que "denomina "Rodovia
Govemador Aquilino Mota Duarte" ao trecho da rodovia
BR-21 O".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI Nll 2.668/00 - do Senado Federal li - COMISSÔES TEMPQFL\RiAS
(PLS nQ 339/99) - que "denomina o trecho-da BR-262,
entre o Bairro de Jardim América e o trevo da Ceasa, no
Municrpio de Cariacica, Estado do Esprrito Santo, como
"Avenida Mário Gurgel".
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 3.496/00 - do Senado Federal
(PLS nll 74/00) - que "denomina "Aeroporto de Porto
Velho - Jorge Teixeira de Oliveira" o Aeroporto de Porto
Velho, no Estado de RondÔnia".
RELATOR: Deputado OSCAR ANDRADE
PARECER: favorável

Apreciação de Requerimentos

Do Sr. Ricardo Ferraço, que solicita seja convidado o Sr.
Luiz Paulo Vellozo Lucas - Prefeito Municipal de Vitoria
- Es;

PROJETO DE LEI NlI 2.676/00 - do Senado Federal
(PLS nll 572/99) - que "dispõe sobre a gratuidade do
transporte coletivo urbano para crianças nos·casos que
especifica!' (apensados os PLs. nlls. 826/99, 1.025/99,
1.951199, 2.769/99 e 3.026/00).
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: favorável a este e aos de nlls. 826/99,
1.025/99, 1.951/99, 2.769/99 e 3.026/00. apensados,
com substitutivo
VISTA ao Deputado Chico da Princesa, em 23.06.00

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N~ 4.327-Al98 - do Sr. Pedro
Canedo - que "Institui a passagem gratuita em
transportes coletivos para acompanhantes de pessoas
portadoras de deficiência que sejam dependentes dos
mesmos para sua locomoção".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nll 2.694-Al97 - do Sr. Anivaldo Vale
- que "inclui no Plano Nacional de Viação trecho
rodoviário que menciona, no Estado do Pará".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECER: favorável

Do Sr. Ricardo Ferraço, que solicita seja convidado o Sr.
José Alfredo Sertã - Engenheiro Sanitarista;

Do Sr. Ricardo Ferraço, que solicita seja convidado o Sr.
Antônio Carlos Parlatore - Consultor de Saneamento da
Prefeitura Municipal de Vitória - Es;

Do Sr. Ricardo Ferraço, que solicita seja convidado o Sr.
Antõnio Carlos Miranda - Presidente da Associação
Nacional dos Serviços MunicipaIS de Saneamento;

Do Sr. Ricardo Ferraço, que solicita :'leja convidado o Sr.
César da Costa e Silva - PreSidente da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental;

Do Sr. Enl Voltolini, que solicita sejam convidados os
Srs. Silvio Dreveck - Prefeito Municipal de São Bento do
Sul- se ; Irineu Pasold - Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul - SC; e José Carlos Vieira - Presidente da
Companhia Catarlnense de Águas e Saneamento 
CASAN;

Do Sr. Pedro Eugênio, que solicita seja convocada
reunião urgente com o Sr. Llder do Governo ,la Câmara
- Deputado Arnaldo Madeira - para tratar do Regime de
Urgência Constitucional da Matéria;

PROJETO DE LEI NSl 469-A/99 - do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "dispõe sobre a manutenção no mercado
dos modelos de veículos fabricados no País".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável

Do Sr. Eni Voltolini, que soliCita seja convidado o Sr.
Ciro Marcial Roza - Prefeito Nlunicipal de 6rusque - se;
Do Sr. Sérgio Novais, que solicita seja convidado o
Presidente da Confederaçao Nacional de Municípios;

PROJETO DE LEI N~ 892199 - do Sr. Carios Santana 
que "dispõe sobre a veiculação de mensagem educativa
na publicidade de velculos automotores, nas emissoras
de radiodifusão sonora e de sons e imagens" (apensado
o PL nl! 3.440/00).
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: favorável a este e ao de nll 3.440/00,
apensado, com substitutivo

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita realização de
Comissão Geral no Plenário da Câmara dos Deputados
para debater os Projetos de Lei 2763/00 e 41·:t7/01;

Do Sr. SérgiO Novais, que solicita a realização de uma
visita a Cochabamba - Bolfvla, para se conhecer a
situação do abastecimento de água e do serviço de
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esgotamento sanitário. geridos por uma cooperativa de Dos Srs. Nilmáno Miranda e Professor Luizinho. que
usuários; solicita seja convidado o Sr. José Serra - Ministro de

Estado da Saúde;
Do Sr. Sérgio Novais, que solicita a realização de uma
visita a França e Inglaterra. para se conhecer as
primeiras privatizações no mundo ocorridas no setor de
abastecimento de água e do serviço de esgotamento
sanitário;

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita a reahzaçao de uma
visita ao Chile para se conhecer a primeira experiência
de privatização na América Latlna no setor de
abastecimento de água e serviço de esgotamento
sanitário;

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita seja convidada a
direção do Banco Mundial no Brasil;

Do Sr. Sérgio Novais. que solicita seja convidado o
Presidente do Banco de Desenvolvimento EconOmlco e
Soclal- BNDES;

Dos Srs. Nilmário Miranda e Professor Luizinho. que
solicita seja convidado ,j Sr. Paulo Roherto llulkoski 
Presidente da Confederação NaCional de MUnicípios; e
Prefeitos municipais que estarão participando da IV
Marcha à Brasília em defesa dos municipiofo, no dia 04
de Abril;

Dos Srs. Nilmário Miranda e Professor Luizinho, que
solícita seja convidado o Coordenador da Frente
Nacional em Defesa do Saneamento Ambientai e o
Secretário de Relações Internacionais da FNU:

Dos Srs. Nilmário Miranda e Professor Luizlnho. que
solícita a realização de uma viagem as cidades de
Cochabamba na Bolívia, lucurnã na Argentina. Manaus,
Porto Alegre, Limeira e Uberlândia para se conhecer
modelos de gerencla da iniciativa privada e oulros de
gestão municipal;

Dos Srs. Nilmário Miranda e Professor LUlzmho, que
solicita seja convidado o Sr. Coordenador do Fórum Dos
Governantes Metropolitanos;

Dos Srs. Nllmárlo Miranda e Professor LUlzlnho. que
solicita seja convidado o Sr. Ovldio de Angelis 
Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano;

Dos Srs. Nilmário Miranda e Professor Luizinho, que
solicita seja convidado o ~r. Ollvio Dutra - Governador
do Estado do Rio Grande do SUl;

Dos Srs. Nilmário Miranda e Professor Luizinho, que
solicita seja convidado o Sr. Coordenador da Frente
Nacional de Prefeitos;

Dos Srs. Nilmário Miranda e Professor LUlzmho, que
solicita seja convidado os Srs. Dieter Wartchow 
Presidente da Corsan; Ora. 1ânia Nahun - Assessora
Jurídic~ A Assemae; Sr. Jerson Kalman - Pcesidente da
Agênc!é! Nacional de Água; e Sr. lemlstocles Marcelos
-Jeto - Membro do Conselho Nacional de Saude;

Do Sr. Márcio Fortes. que solicita sejam conVIdados os
Srs. José Carlos Sussekind - Diretor da Empresa
"Aguas do Brasil"; Luiz Eduardo Costa Leite - Sub·
Secretário de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro;
e Francis Boghossian - Presidente da Associação de
Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro;

Do Sr. Simâo Sessim. que solicita seja convidado o Sr.
César Maia - Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro;

Do Sr. José Coimbra, que solicita seja convidado o Sr.
Mendes lhame - Secretáno de Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo;

Do Sr. José Coimbra, que solicita seja convidado o Sr.
Eduardo Pazetto - Secretário de Saneamento da
Cidade de Belém - PA

Do Sr. CustódiO Mattos, que solicita seja convidado o
Sr. Marcelo SIqueira - Presidente da Copasa - MG:

Do Sr. Alexandre Cardoso, que soliCIta sejam
convidados os Srs. Presidentes da SABESP; da
SANEPAR; do COPASA e do CEDAE;

Do Sr. Eni Voltolini, que solicita seja convidado o Sr.
Décio Lima - Prefeito Municipal de Blumenau - SC;

Do Sr. Sérgio Novais. que solicita seja encaminhado à
Secretaria de DesenvolVimento Urbano Pedido de
Informações, contemplando as seguintes questões:
relação dos Municípios Brasileiros que possuem
sistemas compartilhados de saneamento; o que há de
compartilhamento em cada um deles: população total
atendida por sistemas compartilhados; e se os
municfpios que estão sob regime de compartilhamento
de instalações possuem a mesma média de
atendimento sanitário do pais ou se diferenciam dos
demais. de maneira signifIcativa:

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita sela Inclulda, no
roteiro de trabalho, visita de grupo de parlamentares
desta Comissão a Águas de Umeira. em São Paulo. a
fim de buscar dados sobre o primeiro municlpio
brasileiro que realizou a gestão plena de seus serviços
de saneamento;

Do Sr. Sergio Novais. que solicita sejam convidados
representantes do Parlamento Argentino;

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita sejam convidados os
Prefeitos Municipais das regiões metropolitanas que
compartilham o saneamento, bem como representantes
dos respeclivos estados;

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita seja convidado o
Prefeito do MUnicípio de Diadema, José Fllippi;
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Do Sr. Sérgio Novais, que solicita sejam convidados
representantes de órgãos reguladores de saneamento
do Chile, Nicarágua, Argentina e Colômbia;

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita seja encaminhado, à
Receita Federal, pedido de informações sobre a relação
das empresas estrangeiras que atuam no país no
segmento da prestação de serviços de saneamento ou
que já possuem registro para fazê-Lo, bem como o
volume de capital previsto para ingresso no país; e

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita seja convidado o
Secretário Executivo do Conselho Nacional de saúde,
Sr. Nélson Dos Santos.

PROJETO DE LEI N° 2.763, DE 2000 - dos Srs. Sérgio
Novais e Maria do Carmo Lara - que "dispõe sobre a
Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e
dá outras providências" (apensado: PL 4.147/01)
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO

COMISSÃO EXTERNA- ~

CONFERENCIA MUNDIAL AFRICA
DO SUL

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 14h

PAUTA

Discussão da participação dos membros
da Comissão nas Conferências
Preparatórias para a Conferência Mundial
da Africa do Sul

RELATOR Deputado REGINAlDO GERMANO

CPI - CBF I NIKE

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DEPOENTE:
KLEBER FONSECA SOUZA LEITE, ex-Presidente do
Flamengo.

CPI - RECURSOS DO FINOR
.

Local: Plenário 5, Anexo 1I
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO:
Dr. ano GLASNER, Assessor do Ministério da
Integração Nacional para a elaboração de proposta de
reformulação dos incentivos fiscais a cargo do
Ministério.

CPI • OCUPAÇÃO DE TERRAS
PÚBLICAS NA AMAZÔNIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA

A - Audiência Pública para oitiva das
seguintes testemunhas:

ADALBERTO CORDEIRO E SILVA; e
ABDALLA GEORGES SLEIMANN.

B - Deliberação de Requerimentos.

NOTA: ';',<;~~~;,'i':,~)

FORMULARIO PARA EMENDAS DISP9NIM~/;.···'·,
NAS SECRETARIAS DAS COMISSOEg.~~I.(': . ".'

HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀSJÜi;~o f 1

PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES
DAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

PRESIDENTE: Luis Carlos Heinle (PPB/RS)
111 VICE-PRESIDENTE: Ronaldo Caiado (PFL/GO)
22 VICE-PRESIDENTE: Moacir Micheletto (PMDB/RR)
32 VICE-PRESIDENTE: Josué Bengtson ePA)

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PRESIDENTE: Eurípedes Miranda (PDT/RR)
12 VICE-PRESIDENTE: Airton Cascavel (PPS/RR)
211 VICE-PRESIDENTE: Elcione Barbalho (PMDB/PA)
311 VICE-PRESIDENTE: Marcos Afonso (PT/AC)

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PRESIDENTE: César Bandeira (PRIMA)
1ºVICE-PRESIDENTE: Francistônio Pinto (PFlIBA)
22 VICE-PRESIDENTE: Júlio Semeghini (PFLlSP)
311 VICE-PRESIDENTE:
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PRESIDENTE: Inaldo Leitão (PSDB/PB)
lI! VICE-PRESIDENTE: Zenaldo Coutinho (PSDB/PA)
22 ,VICE-PRESIDENTE: Robson Tuma (PFL/SP)
3!l"VICE-PRESIDENTE: Osmar SerragUo (PMDB/PR)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PRESIDENTE: Ana Catarina (PMDB/RN)
12 VICE-PRESIDENTE: Tilden Santiago (PMDB/MG)
21! VICE.PRESIDENTE:
31! VICE-PRESIDENTE: Luciano Pizzatto (PFL/PR)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

PRESIDENTE: Djalma Paes (PSB/PE)
11/ VICE·PRESIDENTE: Socorro Gomes (PSB/PA)
22 VICE·PRESIDENTE: João Castelo (PSDB-PTB/MA)
31/ VICE·PRESIDENTE: Paulo Octávio (PFL/DF)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PRESIDENTE: Nelson Pellegrino (PT/BA)
1Q VICE-PRESIDENTE: Padre Roque (PT/PR)
212 VICE·PRESIDENTE: lédlo Rosa (PSB/RJ)
3Q VICE-PRESIDENTE: Régis Cavalcante (PPS/AL)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO'
FINANCEIRA E CONTROLE

PRESIDENTE: Wellington Dias (PT/PI)
lI! VICE-PRESIDENTE: João Magalhães (PMDB/MG)
211 VICE·PRESIDENTE: Marcus de Jesus (PLlPE)
32 VICE·PRESIDENTE: João Caldas (PST/AL)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PRESIDENTE: Antonio Cambraia (PSDB/CE)
12 VICE-PRESIDENTE: Salvador Zimbaldi (PSDB/SP)
22 VICE-PRESIDENTE: Francisco Garcia (PFLlAM)
311 VICE-PRESIDENTE: Antonio Feijão (PSDB/AP)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE: Hélio Costa (PMDB/MG)
111 VICE-PRESIDENTE: Jorge Wilson (PMDB/RJ)
2S! VICE-PRESIDENTE: Nelva Moreira (PDT/MA)
3S! VICE-PRESIDENTE: Haroldo Lima (PSB/BA)

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMluA

PRESIDENTE: Laura Carneiro (PFL/RJ)
lI! VICE·PRESIDENTE: José Unhares (PPB-PFL/CE)
2S! VICE.PRESIDENTE:
32 VICE-PRESIDENTE: Vicente Caropreso (PSD8/SC)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PRESIDENTE: Philemon Rodrigues (PL/MG)
111 VICE-PRESIDENTE: Robério Araújo (PL/RR)
21! VICE·PRESIDENTE: Ary Kara (PPB/SP)
3S! VICE-PRESIDENTE: Mauro Lopes (PMDB/MG)

PRESIDENTE: Freire Júnior (PMDBITO)
12 VICE-PRESIDENTE: Uno Rossi (PSDB/MT)
22 VICE-PRESIDENTE: Luiz Antonio Fleury (PTB/SP)
32 VICE·PRESIDENTE: Herculano Anghlnetti (PPB/MG)

PRESIDENTE: Walfrido Mares Guia (PSDB-PTB/MG)
12 VICE-PRESIDENTE: Átila Lira (PSDB/PI)
22 VICE-PRESIDENTE: Dina Fernandes (PSDB/RJ)
32 VICE-PRESIDENTE: Celcita Pinheiro (PFL/MG)

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PRESIDENTE: Michel Temer (PMDB/RJ)
111 VICE-PRESIDENTE: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB/SP)

2
Q

VICE-PRESIDENTE: José Carlos F. Junior (PFL/ES) (Encerra-se a sessão às 20 horas e 20 minutos.)
3S! VICE-PRESIDENTE: José Pimentel (PT/CE)

PRESIDENTE: Marcos Cintra (PFL/SP)
11/ VICE-PRESIDENTE: Gerson Gabnelli (PFLlBA)
21! VICE-PRESIDENTE: Jacques Wagner (PT/BA)
31! VICE-PRESIDENTE: Maria Abadia (PSDB/DF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
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Tendo em vista o que consta do Processo nO

53.188, de 28 de dezembro de 1994, MARIA DA GLÓRIA PERES TORELLY
I "l~

passa a ser considerada aposentada n<f cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, com os proventos

acrescidos das vantagens previstas no § lOdo artigo 10 e no artigo 4° da Resolução

n.o 70, de 24 de novembro de 1994, a partir de 10 de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, em 27 de março

/ ,-_~L ~
~OSÉ WILSON BAlÚloSA JúNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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'I~

Tendo'em vista O que consta do Processo n° 1.971

de 1993, MARIA DA GLÓRIA PERES TORELLY passa a ser considerada

aposentada na Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 45, com os proventos acrescidos da vantagem do § 2° do artigo

193 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 55 da

Resolução n.o 21, de 4 de novembro de 1992, a partir de 08 de janeiro de 1993.

Diretoria Administrativa, em 27 de ma r ç o

(,--_l_~
JOSÉ WILSON~OSA JÚNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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, 'l~ •

Tendo'" em vIsta o que consta do Processo n°

12.803 de 1990, MARIA DA GLÓRIA PERES TüRELLY passa a ser considerada

aposentada no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe Especial, Padrão

1lI, com o provento aumentado de 20%, na forma prevista no item II do artigo 193

da Resolução n.o 67, de 9 de maio de 1962, a partir de 17 de maio de 1990.

Diretoria Administrativa, em 27 de março

L '---~ L- ~.
JOSÉ WILSON BAiBOSA JÚNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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De acordo com o § 20 do artigo 20 da Lei n° 6.325, de

14 de abril de 1976, combinado com o Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987,
, • -14

MARIA DA GLORIA PERES TOREI::LY passa a ser considerada aposentada no

cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-O11, Classe Especial, Referência NS. 25,

com os proventos acrescidos das vantagens previstas no artigo 3° da Lei n° 5.902,

de 9 de julho de 1973; no artigo 7° da Resolução n° 1, de 7 de março de 1980,

combinado com o artigo 7° da Lei n° 6.907, de 21 de maio de 1981; no § lOdo

artigo 2° da mencionada Resolução nO 1, de 1980; no § 2 do artigo 2° da Lei nO

6.325, citada; no artigo 10 da Resolução nO 6, de 4 de junho de 1985; no artigo 2° da

Resolução nO 1, de 18 de junho de 1987; no item VIII do artigo 165, da Resolução

nO 67, de 9 de maio de 1962, combinado com o artigo 7° da Resolução n° 38, de 24

de outubro de 1983; e no artigo 4° da Resolução n° 5, de 28 de maio de 1985, a

partir de 24 de junho de 1987.

Diretoria Administrativa, em 27 de março

l ~ _ _ (L----.-.
\oSE WILSON~OSA JúNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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Quarta-feira 28 07871

Tendo em vista o que consta do Processo n° 8.188

de 1993, MARIA IELVA VEIGA DE OLIVEIRA passa a ser considerada

aposentada na Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 45, com os proventos acrescidos da vantagem do § 2° do artigo

193 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado· com o artigo 55 da

Resolução D.o 21, de 4 de novembro de 1992, a partir de 18 de fevereiro de 1993.

Diretoria Administrativa, em 27 de mar ç o

I ~_ ~ -L ~
tmSÉ WILSON :âMBOSA JÚNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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Tendo em vista o que consta do Processo nO

52.621, de 26 de dezembro de 1994, MARlA IELVA VEIGA DE OLIVEIRA

passa a ser considerada aposentada no cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, com os proventos

acrescidos das vantagens previstas no § lOdo artigo 10 e no artigo 40 da Resolução

n.o 70, de 24 de novembro de 1994, a partir de 10 de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, em 27 de mar ç o

L_'-- - , J- ~
JOSÉ WILSON BARBOSA JÚN10R

Diretor Administrativo

de 2001.
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Tendo em vista o que consta do Processo n°

23.708 de 1990, MARIA IELVA VEIGA DE OLIVEIRA passa a ser considerada

aposentada no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Ol1, Classe Especial, Padrão

DI, com o provento aumentado de 20%, na forma prevista no item II do artigo 193.
da Resolução n.o 67, de 9 de maio de 1962, a partir de 22 de agosto de 1990.

Diretoria Administrativa, em 27 de mar ç o
~t.

L_, '-- -- L r( ""
JOSE WILSON B)oofOSA JUNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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De acordo com o § 2° do artigo 2° da Lei nO 6.325, de

14 de abril de 1976, combinado com o Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987,

MARIA IELVA VEIGA DE OLIVEIRA passa a ser considerada aposentada no

cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-O11, Classe Especial, Referência NS. 25,

com os proventos acrescidos das vantagens previstas no artigo 3° da Lei n° 5.902,

de 9 de julho de 1973; no artigo 7° da Resolução n° 1, de 7 de março de 1980,

combinado com o artigo 7° da Lei n° 6.907, de 21 de maio de 1981; no § 1° do

artigo 2° da mencionada Resolução n° 1, de 1980; no § 2 do artigo 2° da Lei n°

6.325, citada; no artigo 10 da Resolução nO 6, de 4 de junho de 1985; no artigo 2° da
c""

Resolução nO 1, de 18 de junho de 1981;-'no item VIII do artigo 165, da Resolução

n° 67, de 9 de maio de 1962, combinado com o artigo 7° da Resolução n° 38, de 24

de outubro de 1983; e no artigo 4° da Resolução n° 5, de 28 de maio de 1985, a

partir de 24 de junho de 1987.

Diretoria Administrativa, em 27 de março

L- '---- . L ~,
JOSÉ WILSON B:A:RaOSA JUNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das a :=ribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o ar~igo

35, item I, da Le~ nO 8.112, de 11 de dezeIT~ro de 1990, ALBERT

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ponto nO 1134221, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal dê Câmara dos

0eputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

CÂYJARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

-~~'-~:.---.-'

CIO NEVES
P::esidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr:'..buições que lhe cC)nfere o

artigC) 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa r_o 205, de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE exonera~, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezerr~ro de 1990, ANDERSON

SOARES RODRIGUES, ponto nO 113.321, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjun~o D, CNE-~5, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

CÂ.lvlARA DOS D~PUTADOS, em 27 de março

fi~J+>yCIO NEVES
Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no use das atribuições que l~e ccn:ere o

artigo :'0, item r, alínea lia", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item :, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLÁUDIA

FERREIRA FEROLLA BENTO DOS SANTOS, ponto nO 113.536, do cargo

de Assistente Técnico de Gabinete Adjuntc DI CNE-15, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na ?rocuradoria

Parlamentar.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.

~u............__~ -".c

CIO NEVES
P::-esidente
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o PRESIDENTE DA
......

CAMARA DOS

DEPUTADOS/ no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, 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 nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DORIAN

VAZ, ponto nO 113.798, do cargo de Assistente Técnico de

Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido dos

Trabalhadores.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.
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o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

DE PUTADOS , no uso das atribu;i.ções que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDSON

CASTRO DE ARAÚJO, ponto nO 113.561, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribu:"ções que lhe cO:::'1.fere o

t · l° .ar 19o ,l~em

junho de 1990,

l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

RESOLVE exonerar, de acordo com o ar~igo 35,

i tem I I da Lei n° 8.112, de 12- de dezerrbro de 1990 f EULER

TEIXEIRA FILHO, ponto na 113.828, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoa~ da Câmara dos

Deputados, que exerce na Comissão de Viação e Transportes, da

Coordenação de Co~issões Permanentes, do Departanento de

Comissões.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27de março de 2001.

Presidente
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o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribu:"ções 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 nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁBIO

NUNES DE SOUZA, ponto n° 113.967, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

)

'--~f(cro NEVES
Presidente __

de 2801.
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no uso das at:r':"buições que lhe confere o

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

artigo 1°, item l, alínea "a fr
, do Ato da Mesa r: o 205, de 28 cie

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de deze~bro de 1990, HORTÊNCIA

MARIA LIMA PINHEIRO, ponto nO 113.873, ao ca~go de Assistente

Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoa~ da

Câmara dos Deputados, que exerce na CORissão Parlamenta~

Conjunta do Mercosul.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 20Cl.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feIra 28 07883

o PRESIDENTE .DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS I r:.o uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea rrarr, do Ato da Mesa n° 205/ de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE excnerar àe acordo co~ o artigo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCOS

ANTÔNIO DE SOUSA ALVES, ponto nO 113.958, do cargo de Assessor
I

Técnico Adjunto D, CNE-14 , do Quadro de Pessoal àa Câmara dos

Deputados, que exerce na Com.issão de Defesa àc ConsUIDidor,

:Y.1e:-o .fuLlbiente e Minorias, da Coordenação de Comissões

Permanentes, do Departamento de Coreissões.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em ,27de março de 2C01.

'~AJ~, CIO NEVES

Presidente



07884 Quarta-íeira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item -1 alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho àe 1990,

RESOLVE exonerar, de acorào COffi o artigo

35, iten :, da Lei nO 8.1~2, de 1~ de dezembro de 1990,

MICHELLE DOS SANTOS, ponto nO :13.474, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto ~, CNE-14, d~ Quadr~ de Pessoal da Câma~a dos

Deputados, que exerce na Procu~adoria Par~amenta~.

cÂMArtA DOS DEPJTADOS, em 27 de março

.~~
AEeIO NEVES '

Presodente (

de 2001 .



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feIra 28 07885

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS 1 no uso das atribuiç5es q'Je 2..he con:ere o

artigc 1°, item ri alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonera~, de acordo co~ o artigo 35,

item r, da Le:" n° 8.:'12, de 11 de dezembro de :'990, NAIDA

MARIA COELHO SERRA, ponto nO 113.312, do cargo de Ass:"stente

Técr-ico de Gabinete Adjanto D, CNE-15, do Quadro àe Pessoa~ da

Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

cÂMARA DOS DEPUT}iJ)OS, em 27 de março de 2C01.



07886 Quarta-felIa 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, r:o uso das atr'::"'buições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ate da Mesa nO 205, àe 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 àe dezembro àe :990, ROSILENE

SILVA ANDRADE, ponto n° 112.526, do cargo de Assistente

Técnico de GabineLe Adjunto D, CNE-15, do Quadro de ?essoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Pri~e~ro-Sec~etário.

CÂMlillA DOS DEPUTADOS, err,27 de março

0A2
CIONEVEr

presiden1

de 2COl.



Março de 2001

o

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDENTE :DA

Quarta-feira 28 07887

""CAMARA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, ali.nea "a", do Ato ,da Mesa n° 205, de 28 de

junho àe :"990,

"-

RESOLVE tornar sem efeito o Ato de 22 de

fevereiro de 2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados

de 23 de fevereiro de 2001, que nomeou ALLAN PONTES NEPOMUCENO

para exercer, no Gabinete do Quar::o,-Secretário, o carg~ de

Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da

Câffiara dos Deputados.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, e~ 27; de março de 2001.



07888 Quarta-feIra 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea "a u
, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato de 06 de

março de 2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados de

07 de março de 2001, que nomeou JANAÍNA CORREA DE SÁ SANTOS

para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07889

o PRES IDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea Ira", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem e::eito o Ato de 05 de

março de 2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados de

06 de março de 2001, que nomeou MAURÍCIO ALVES LEITE para

exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo àe

Assessor Administrativo Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em2? de março de 2001.



07890 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o ".,

PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso aas atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea

junho de 199C,

1I~11

d. I do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

RESOLVE tornar sem efeito o Ato de 14 de

março de 2001, publicado no ~iá~io da Câmara dos ~eputados de

15 de março de 2001, que nomeou PATRICIA OLIVEIRA CAMPOS PINHO

para exercer, no Gabinete do Líder do Par~ido da Frente

Liberal, o cargo de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do

Quaàro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.

I

tMY:f'CIO NEVE
President



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07891

""O PRESIDENTE' DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no usa das atr:'buições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea Ira", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezemb~o de 1990,

RESOLVE nomear, na 'forma do artigo 9 o, i tere

11, da Lei n° 8.112, citada, AnIMAR LEITE DE ALMEIDA para

exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de
,

Secretário Pa2::"ticular, CNE-09, Código C1290061, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, tra,nsformado pelo art:"go 30

do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio 'de 1987, combinado com o

parágrafo único do artigo 1 o do Ato :da Mesa nO 01, de 24 de

~evereiro de 1999.

cÂMAF~_ DOS DEPUTADOS, em47 de março de 2001.



07892 Quarta-teIra 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

.....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS 1 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, e o ar~igo 6° da Lei n° 8.:12, de 11 de

dezeIT~ro de 1990,

RESOLVE nomear, na ~orma do Qr~igo go,

item lI, da Lei n° 8.iI2, ci~ada, ALINE BONISONI para exercer,

no Gabinete ào Líder do Partido Liberal, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Aà~unto D, CNE-:5, do Quadro àe Pessoal da

Câr:tara dos" Deputaàos, cr::'ado pe'::'o artigo 1 Q do Ato da Mesa na

58, de 22 de março de 2001.

cÂMARA DOS DEPU':'ADOS, era 27 de março

~Or'CIO NEVES
2residente

de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Quarta-teira 28 07893

o PRESIDENTE
.....

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das at:::::ibuições que lhe confere o

artigo 10, item l, alínea "au r do Ato' da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 1~ de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

i-.:em lI, da Lei n° 8. ::;'12, citada, ,ANDREI PONTES NEPOMUCENO
, i

para exercer, no Gabinete do Quarto-Secretário, o cargo àe
,

Assessor ~écnico Adjun-.:o C, CNE-12, Código Cll12523, do Quadre

de Pessoal da Câmara dos Deputados, :criado pelo artigo 1° do

A-.:o da Mesa nO 05, de 24 de fevereiro; de 1999.

cÂMARA. DOS DEPUTADOS, em '27 de
!

março de 2001.

~O('CIO NEvEs
presi~ente



07894 Quarta-fena 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo lO, item l, alínea nau, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma de artigo 9°, i tem

lI, da Lei n° 8.112, citada, ANTÔNIO LUIZ MUDALEN para

exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo de Assesso~

Técnico Adjunto Df CNE-~4, Código C1l12234, do Quadro de

Pessoa~ da Câma~a dos Deputaàos, criado pelo ar~igo 1° do Ato

da Mesa nO 61, de 10 de abril de 1997, conbinado com o

parágrafo ún:"co do artigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

CP-..MARA DOS DEPUTADOS, em 27 : de março de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07895

DEPUTADOS,

"'"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribu:"ções que lhe cO::lfe:re o

artigo 1°, item I,

junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alínea "aIO, do Ato ,da Mesa n° 205, de 28 de

o a~tigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9o,

item 11, da Le':' :,.0 8.112, ci':ada, ARIANE APARECIDA MAROCOLO

MARTINS para exercer, no Gabinete do Líder do Partidc Social

Trabalhista, o cargo de Assistente Técnisc de Gabinete Adjunto

D, CNE-15, Código C1274164, do Q~adro'de Pesscal da Câmara dos

Deputados, criaào pelo artigo 2° do Ate da Mesa nO 02, de 24

de =evereiro de 1999.

cb~~ DOS DEPUTADOS, em 27 de mar90

/~"J-
CIO NEVES
President~

de 2001.



07896 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

DEPUTADOS,

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item l, alínea lia", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junto de 1990, e o artigo 6° da ~ei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do ar:igo 9°,

~~em lI, da Lei nO 8.112 1 citada, ARNALDO MA~OS VALADARES para

exercer, ~o Gabinete do Pri~eiro-Secretário, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, C~E-15, Código

C127ü624, do Quadro de Pessoai da Câmara dos ~eputados,

transformado pelo artigo 3 o do A~o da Mesa nO 1.5, de 26 de

maio de 1987, combinado co~ o parágrafo único do artigo l° do

A~o da Mesa nO Cl, de 24 de feverei~o de 1999.

CÂMARA DOS DEPU~ADOS, em 27 de março de 2001.

~~ r-""'-__...._-,(

CIO NEVES
P:::esidente



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07897

o PRESIDENTE: DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, 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, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na Íorma do artigo 9°, i :.en

11, da Lei nO 8.112, citaàa, CRISTINA FARIA DE OLIVEIRA GIONGO

para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o ca~go de Assessor

Técnico Adjunto D, CN~-14, Código :C:112234, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, cri~do pelo artigo l° do Ato

da Mesa nO 61, de 10 de abril de 1997, conbinado com o

parágrafo único do artigo 10 do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevere~ro de 1999.

cÂMA..RF~ DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~ :r----- '_...___

CIO NEVES
Presidente

de 200:'.



07898 Quarta-feIra 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

""O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, iter:l I, alínea na", do Ate da Mesa nO 205, de 28 de

junho de :990, e o artigo 6° da Lei nO 8.~12, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do ar~igo 9°,

ite~ 11, da Lei n° 8.1l2, citada, DORIAN VAZ para exerce~, no

Gabinete do Líder do Part:ido dos Trabalhadc.?:'es, o cargo de

Assessor Técnico, CNE-07, do Quaà.:::-o àe Pessoal àa Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo l° do Ato da Mesa n° 08, de 29

de narço de 1995.

CÂMARA 80S DEPUTADOS, em 27 àe :março de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feIra 28 07899

,.,
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea "ali, do Ato ,da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei ~o 8.1~2, de 1~ de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, EDNALDO MENEZES VASCONCELOS

para exercer, no Gabinete do Segundo 'Vice-Presidente, o cargo

de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto :>, CNE-15, Código

C1273964 1 do Quadro de Pessoal da Câma~a dos Deputados, criado

pe:'o artigo 1 0 do Ato da Mesa n° 05', de 24 de ::everei~o de

1999.

CÂMARA DOS DEPCTADOS, em 27 de março de 2001.

CIO NEVES
Presidente



07900 Quarta-feIra 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

""-

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe. canfere o

artigo 10, item 1, alínea lia", do Ate 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 for~a do artigo 9°, item

lI, da Lei n° 8.112, citada, EULER TEIXEIRA FILHO para

exercer, no Gab:"nete do Segundo Vice-Presiden::e, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-1:, Código

C1273162, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado

pelo A~o da Mesa n° 34, de 13 de março de 1996, combinado com

c parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa n° 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.

'" ...

'~

CIO NEVES
Presidente



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07901

o PRESIDENTE: DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr~buições que lhe confere o

artigo l°, item l, alínea lia", do Ato: da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6c da Lei n° 8.1~2, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, : na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei GO 8.:12, citada, GEANE PATRÍCIA DE OLIVEIRA

para exercer, no Gabinete do Segundo' Vice-Presidente, o caygo

de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto :J, CNE-15, Código

C1273964, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado

pelo artigo 1° do Ato da Mesa ~o 05, de 24 de fevere~ro de

1999.

cÂMA..lTh DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.

~4
'---....",~.../"-~..,r

CIO NEVES
Presidente



07902 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 200I

.....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, 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/ e c artigo 6° da Lei n° 8.112, de :1 de

dezembro de 1990,

RESOLVE no::near, na forma do a~t':'go 9°, item

I I, àa Le i :1 o 8'. 112 , c i t aàa, HORTÊNCIA MARIA LIMA PINHEIRO

para exercer, na Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a

Investigar a Ocupação de ~er~as Públicas na Região ~~azônica,

na Coordenação de Comissões Temporárias, do Depar:::amento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Depu~ados, criado pelo artigo la do Ato

da Mesa n° 55, de 20 de março de 2001.

cÂMARA DOS DEPCTADOS, em 27 de março de 2001.

~
'-"
eA.>·\t.

AE lO NEVES
/presiàente



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07903

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, i~em I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da :Gei n° 8.112, de :1 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artiao 9°,... ite::n

II, da Lei n° 8.112, citada, HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,

Código C1271323, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

nos termos da lotação fixada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO

88, de 08 de abril de 1991, combinado com o parágrafo único do

artigo lOdo Ato da Mesa n c C1, de 24 ,de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em27 de março de 200::".



07904 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o
DEPUTADOS,

""PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atr:...buições que lhe c:onfere o

artigo 1°, ~tem. I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da ~ei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 199C,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item I I, da :"ei n° 8.112, citada, IARA MALAQUIAS LEITE pa:::::a

exercer, na Procurador ia Pa:::::-lamentar, o cargo de .8_SsísteEt:e

Técnico de Gabinete Adjunto B, CNS-ll, Código C1273902, do

Quaàro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

1° do Ato da ~esa nO 04, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂ.1VJARA DOS DEPUTADOS, em 27 de :março de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feIra 28 07905

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no -..1S0 das atribu=--ções que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea lia", do Ato' da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo da Lei 8.112, àe 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na' forma do artigo 9 0
, i t:e:r.t

11, da Lei n° 8.l12, citada, JOÃO DE ALMEIDA PINA para

exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, c ca2:"go de

Assessor Administrativo Adjunto D, CNE-14, Código C1060414, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo

artigo 10 da Resolução n° 103, de: 03 de dezembro de 1984,

combinado com o parágrafo único do art~go l° de Ato da Mesa n°

01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.



07906 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

....
O PRESIDENTE DA C.AMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que L:~e confere o

artigo 1°, item l, alínea 11 ali , do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezenbro de 1990,

RESOLVE nomea~, na forma do art~go ao
..; ,

=1, da Lei nO 8.112, citada, JORGE AZIZ SAUD para exercer, na

Procuradoria Parlamentar, o cargo de Assessor Técnico Adjunto

B, CNE-IO, Código C1110112, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO. 61, de 10

de abr~l de :997, combinado COK o parágrafo único do art~go 1°

do Ato àa Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.

.

~~CIO NEVES
?resiàente



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qualta-felra 28 07907

DEPUTADOS,

o PRESIDENTE: DA cÂMARA DOS

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, e o artigo 6 o da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 ° ,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, :JOSÉ ARNAR RIBEIRO para

exercer, no Gabinete do Segundo Vic~-Presidente, o cargo de

Assessor Administrativo Adjunto D, ~-14, Código C1060414, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu:tados t transformado pelo

artigo 10 da Resolução TI o 103 t de 03 de dezembro de 1984,

combinado com o parágrafo único do artigo 10 do Ato da Mesa n°, '

01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 200~ .

.. ,

~'~CIO NEVES
Presid~nte



07908 Quarta-feIra 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

,..,
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPU'rADOS, no uso àas a:.ribuições que :he confere o

artigo l°, item l, alínea nau, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da ~ei n e 8.112, de ~1 ae

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artig8 9°, item

=1, da Lei nO 8.112, citada, JUREMA NAUFAL SAUD .para, exercer,

na Procuradoria Parlamentar, o cargo de Assist~nte Técnico de

Gabinete Adjunto Códigc C1273913, do Qc.adro de

?essoal da Cânara dos Deputados, criaào pelo artigo l° do Ato

da Mesa n° 04, de 24 de feve~e~ro de 1999.

Ch""1ARA DOS DEPUTADOS / em 2 7 de março

_d~~[:2;,'kr.o ~S
/ Presidente

de 2001.
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DEPUTADOS,

"'"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

ayt:"go 1°, item l, a:'ínea "ali, do Ato:da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 1: de

dezembro de 1990,

RESOLVE nonear, na ,forma do artigo 9°, i tem

lI, da Lei n° 8.112( citada, LÚCIA VÂNIA VIDAL FERNANDES pa~a

exe.!:"cer, na Procurador:"a Parlamentar, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, Cód:"go C1270294, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

~o do Ato da Mesa nO 61, de 10 de abril de 1997, co~inaào con

o parágrafo único do artigo ~o do Ato da Mesa nO O:, de 24 de

=evereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em' 27 de março de 2001.

i_C0--:J~r
CIO NEVES

P::esidente
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe ccn::ere o

art:"go l°, item I, alínea nau, 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 :990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8 .112, citada, LUIZ CORREIA LIMA para exercer,

no Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjuntc C, CNE-13, Códige

C1271323, do Quadro de Pessoal da Cântara dos Deputados, nos

ternos da lotação :::;"xada pelo a~t:"go l° do Ato da Mesa nO 08,

de 08 de abr':'l de 1991, corr.binado com o parágrafo único de

artigo 1° do Ato da Y1esa nO 01, de 24 de fevereiro de ~999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, e~ 27de março de 2001.

J~~
CIO NEVES

Presidente,
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o PRESIDENTE, DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das a::.ribuições 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 0 da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do ar-:igo 9°, item,

11, da Lei nO 8.112, citada, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA ALVES

para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários,

o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, Código

Cll12544, do Quadro de Pessoal da Cânara dos Deputados, criado

pei.c artigo 1° do Ato da Mesa nO OS, de 24 de fevereiro de

1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2001.

~~ IJ.9----/J
CIO NEVES (

Presidente
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DEPUTADOS,

.....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa n e 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nonear, na forma do art~go 9°,

item 11, àa Le~ nO 8.112, citada, MARIA LUZIA DA COSTA ALENCAR

para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretári8, o cargo de

Ass~stente Técr-ico de Gabinete AdjunLo ~, CNE-:S, C6digo

C1273884, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, c~iado

pelo artigo l° do Ato da Mesa n° 05, de 24 de fevereiro de

1999.

CÂMARA DOS DEPGTADOS I em 27 de março de 2001.

Ar..)...>'"
'CIO NEVES
?resiàente
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....
O PRESIDENTE: DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe con::ere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205 1 de 28 de

junho de 1990 1 e o a~tigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do ar~igo 0°./ , item

11 1 da Lei nO 8.112, citada, OLÍVIO FERNANDO MAZZINI para

exercer, na Procuradoria Parlamen~ar, o cargo ae Assessor

Técnica Adjunto D, CNE-14, Código C1112234, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, c~iado pelo artigo l° de Ate

da Mesa nO 61, de 10 de abril de 1997, combinado com o

parágra::o único do artigo 1 ° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂM1-i..RA DOS DEPUTADOS 1 em 27 de março

'~~

CIO NEVES
Presidente {

de 2001.
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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, àe 28 de

junho de 1990, e o arLigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nOIr.ear, na forma do artigo go, iteE

:1, da Lei nO 8.112, ci~ada, RICARDO JOSÉ ROCHA para exercer,

no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjur:to D, CNE-15, Código C1273974, do

Quadro de ~essoal da Câmara dos Deputados, criado pe:c ar~igo

10 do Ato da Mesa n° OS} de 24 de fevereiro de 1999.

C.A.MARA DOS DEPUTADOS, en 2 7 de ll')arço de 2001.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRE S IDENTE : DA
:

Quarta-feira 28 07915

""CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribu.ições que 2...h e confere o

art':go 1°, item I, alínea lia", do Ate da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de I: de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da ~ei ~o 8.1~2, citada, ROS~MARI PINTO DE SÁ para

exercer, na P~ocL:.radoria Pa~lamentar; o cargo de Ass:s-:ente

Técnico de Gab':'nete Adjunto C, CNE-13, Código C1273914, de

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo a~~ige

l° do Ato da ~esa nO 04, de 24 de fevereiro de 1999.

C~~~_ DOS DEPUTADOS, em 27 de março

A·D~~cro NEVE
'/ President

de 2C01.
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......

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr:ibuiçãe.s que. lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa ~o 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 ce

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forna do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.1~2, citada, SEMI PERES DE SOUZA para exercer,

no Gabinete do Segundo Vice-presidente, o cargo de Assessor

Administrativo Adjunto D, CNE-14, Código CI060414, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, t:::-ar..sformado pelo ar::igo

~o da Resolução nO 103, de 03 de àezembro de 1984, combinado

com o pa=ágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24

de fevereiro de 1999.

cÂJYfJARA DOS DEPU':'ADOS, em 2 7 de março de 2001.
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"...

O PRESIDENTE DA C.AMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr:"buições que lhe cO:lfere a

artigc 1°, item 1, a::"ínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de :1 de

dezembro de ~990,

RESOLVE nonear, na f01:":na do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, TIAGO AUGUSTO DE AZEVEDO para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Trabalhista, o

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-l~, Código Cll12564,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo

a~tigo 2° de Ato da Mesa nO 02, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMA-.~~ DOS DEPUTADOS, em27 de março de 200:.



COMISSÕES

ATA DA COMISSÃO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 27 DE MARÇO DE 2001

51 8 LEGISLATURA - 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso II do Art. 1° do Ato da Mesa
n° 205, de 1990, resolve:

Renovar o credenciamento do Senhor Ciro
José Tavares da Silva como Representante do Con
selho Federal de FarmácialCFE

Câmara dos Deputados, 27 de março de 2001 .
Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário.

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois
mil e um, às quinze horas e quatorze minutos, no Ple
nário 01 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reu
niu-se ordinariamente a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, sob a Presidência do Deputado
Inaldo Leitão, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares, Deputados Zenaldo Coutinho, Osmar
Serraglio, Vice-Presidentes, Deputados Alceu Colla-,
res, Alexandre Cardoso, André Benassi, Antônio Car
los Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues,
Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fernando Coruja,
Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Geraldo Mage
la, Jaime Martins, José Antônio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan,
Nelson Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland La
vigne, Ronaldo Cezar Coelho, Sérgio Miranda, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha e os Senhores Membros Su
plentes, Deputados Dr. Benedito Dias, Edir Oliveira,
lédio Rosa, José Aleksandro, Léo Alcântara, Luís
Barbosa, Nelson Pellegrino, Pompeo de Mattos, Pro
fessor Luizinho e Ricardo Rique. Deixaram de regis
trar suas presenças os Senhores Membros Titulares,
Deputados Aldir Cabral, Cezar Schirmer, Edmar Mo
reira, Eurico Miranda, Gérson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, Júlio Redecker, Luciano Bivar, Ney Lopes,
Reginaldo Germano, Robson Tuma, de muro de pro
teção contínuo nas pontes, viadutos e curvas perigo-

· .
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PORTARIA N° 015/01 sas em rodovias federais". Relator: Deputado Fernan
do Coruja. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a redação final. 4) Reda
ção Final do Projeto de Lei n° 467-0/1999 - do Sr. Co
riolano Sales - que "altera a Lei n° 1.060, de 5 de fe
vereiro de 1950, que estabelece normas para a con
cessão de assistência judiciária aos necessitados,
para conceder a gratuidade do exame de DNA, nos
casos que especifica". Relator: Deputado Fernando
Coruja. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da por unanimidade a redação final. 5) Redação Final
do Projeto de Lei n° 1.467-C/i 999 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a redação do art. 26, § 3° e do art. 29 e a
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "esta
belece as diretrizes e bases da educação nacional", e
dá outras providências. Relator: Deputado Fernando
Coruja. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da por unanimidade a redação final. 6) Redação Final
do Projeto de Lei n° 2.483-B/2000 - do Sr. Ary Kara 
que "atribui valor de documento de identidade à Car
teira de Fiscal de Tributos Estaduais". Relator: Depu
tado Fernando Coruja. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovada por unanimidade a redação final.
7) Redação Final do Projeto de Lei n° 2.515-C/2000 
do Sr. Paes Landim - que "dá nova denominação ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio
nais - INEP". Relator: Deputado Fernando Coruja.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a redação final. 8) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo n° 453-B/2000 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC. n° 1.292/1999) - que "aprova o ato
que autoriza o Governo do Estado do Acre, por inter
médio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mansoura executar pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüuência modulada, e Zualiê Cobra. Abertura:
Havendo nllmero regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião, passando ao exame da
Ata da Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia
vinte e dois do corrente mês. A requerimento do De
putado Osmar Serraglio, foi dispensada a leitura da
Ata não houve discussão. Em votação, foi aprovada
por unanimidade a Ata. Expediente: O Senhor Presi
dente declarou prejudicados o Projeto de Lei Comple
mentar n° 239/1998, com fulcro no art. 164, I, do Regi
mento Interno; e a Consulta n° 04/2000, com fulcro no
art. 164, 11, do Regimento Interno. Em seguida, o Se
nhor Presidente comunicou que estaria enviando ofí
cio à Presidência da Casa, solicitando revisão do des
pacho inicial dado ao Projeto de Lei Complementar n°
89/1999 e ao Projeto de Lei n° 2.703/2000. Ordem do
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Dia: O Senhor Presidente comunicou a presença do Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Excelentíssimo Senhor Presidente do Súperior Tribu- Informática (MSC. nO 1.680/1998) - que "aprova o ato
nal de Justiça, Ministro Paulo Roberto Saraiva da que outorga permissão à Universidade de São Paulo,
Costa Leite, que foi cumprimentado pelo Plenário. 1) para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
Requerimento de Criação de Subcomissão Especial qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
- do Deputado Alexandre Cardoso - que "solicita, nos vos, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Pau-
termos do art. 29, inciso 11, do Regimento Interno, cri- lo". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não houve
ação de Subcomissão Especial para analisar e propor discussão. Em votação, foi aprovada a redação final
medidas, inclusive emergenciais, que aperfeiçoemm por unanimidade. 12) Redação Final do Projeto de
o sistema penitenciário brasileiro". Discutiram a maté- Decreto Legislativo n° 542-8/2000 - da Comissão de
ria os Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Alexan- Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
dre Cardoso e Ronaldo Cezar Coelho. Em votação, foi (MSC. n° 1.820/1999) - que "aprova o ato que outorga
aprovado por unanimidade o requerimento. 2 ) Reda- concessão à Fundação Educativa e Cultural Alto Pa-
ção Final do Projeto de Lei n° 3.635-C/1997 - do Sr. ranaíba, para executar serviço de radiodifusão de
Airton Dipp - que "dispõe sobre a prioridade a ser sons e imagens, na cidade de Ponta de Patos de Mi-
dada aos processos e julgamentos de ações traba- nas, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado
Ihistas e indenizatória contra o Estado e a Fazenda Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em votação,
Pública cujos autores sejam portadores de soropositi- foi aprovada a redação final, contra os votos dos De-
vo (HIV)". Relator: Deputado Fernando Coruja. Não putados José Dirceu, Prof. Luizinho, José Genoíno,
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani- Geraldo Magela, Marcos Rolim, Luiz Eduardo Gree-
midade a a redação final. 3) Redação Final do Projeto nhalgh e Nelson Pellegrino. 13) Redação Final do
de Lei n° 3.388-0/1997 - do Sr. Jaques Wagner - que Projeto de Decreto Legislativo n° 557-8/2000 - da
"dispõe sobre a construção na cidade de Rio 8ranco, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Estado do Acre". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Informática (MSC. n° 117/2000) - que "aprova o ato
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a re- que autoriza a Associação Comunitária dos 8airros
dação final, contra os votos dos Deutados José Dir- do Município de Luz a executar serviço de radiodifu-
ceu, Prof. Luizinho, José Genoíno, Geraldo Magela, são comunitária, na localidade de Luz, Estado de Mi-
Marcos Rolim, Luiz Eduardo Greenhalgh e Nelson nas Gerais". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não
Pellegrino. 9) Redação Final do Projeto de Decreto houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
Legislativo n° 457-8/2000 - da Comissão de Ciência midade a redação final. 14) Redação Final do Projeto
e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC. n° de Decreto Legislativo n° 575-8/2000 - da Comissão
1.296/1999) - que "aprova o ato que autoriza o Go- de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
vemo do Estado do Acre, por intermédio da Funda- (MSC. n° 316/2000) - que "aprova o ato que outorga
ção de Cultura e Comunicação Elias Mansour a exe- permissão à Fundação Cultural Sudeste do Piauí
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci- exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
dade de Sena Madureira, Estado do Acre". Relator: qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
Deputado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em vos, na cidade de São Raimundo Nonato, Estado do Pia-
votação, foi aprovada a redação final por unanimida- ur'. Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não houve dis-
de. 10) Redação Final do Projeto de Decreto Legislati- cussão. Em votação, foi aprovada a redação final por una-
vo n° 485-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tecno- nimídade. 15) Redação Final do Projeto de Decreto Legis-
logia, Comunicação e Informática (MSC. n° 646/1997) lativo n° 602-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnolo-
- que "aprova o ato que renova a concessão outorga- gia, Comunicação e Informática (MSC. n° 610/2000 ) -
da à Rádio Independência do Paraná Ltda, para ex- que "aprova o ato que autoriza a Associação Comuni-
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, tária Estrela do Norte a executar serviço de radiodifu-
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná". Relator: são comunitária, na localidade de Taipú, Estado do
Deputado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em Rio Grande do Norte". Relator: Deputado Osmar Ser-
votação, foi aprovada a redação final, contra os votos raglio. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
dos Deputados José Dirceu, Prol. Luizinho, José Ge- da por unanimidade a redação final. 16) Redação Fi-
noíno, Geraldo Magela, Marcos Rolim, Luiz Eduardo na! do Projeto de Decreto Legislativo N° 603-8/2000-
Greenhalgh e Nelson Pellegrino. 11) Redação Final da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
do Projeto de Decreto Legislativo n° 529-8/2000 - da e Informática (MSC. n° 614/2000) - que "aprova o ato
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que autoriza a Associação Cultural Chapadão do Sul Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na 10- Informática (MSC. n° 517/2000) - que "aprova o ato
calidade de Chapadão do Sul, Estado do Mato Gros- que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni-
so do Sul". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não tária da cidade de Dom Silvério a executar serviço de
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani- radiodifusão comunitária, na localidade de Dom Silvé-
midade a redação final. 17) Redação Final do Projeto rio, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado
de Decreto Legislativo N° 61 0-B/2000 - da Comissão Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em votação,
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática foi aprovada por unanimidade a redação final. 22) Re-
(MSC. n° 1.002/1998) - que "aprova o ato que renova dação Final do Projeto de Decreto Legislativo N°
a concessão outorgada à TV. SBT-CanaI4 de São Pa- 625-B/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
ulo S/A., para explorar serviço de radiodifusão de Comunicação e Informática (MSC. n° 563/2000) -que
sons e imagens, na cidade de São Paulo, Estado de "aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Co-
São Paulo". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não munitária de Lagoa Formosa a executar serviço de ra-
houve discussão. Em votação, foi aprovada a redação diodifusão comunitária, na localidade de Lagoa For-
final, contra os votos dos Deputados José Dirceu, mosa, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado
Prof. Luizinho, José Genoíno, Geraldo Magela, Mar- Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em votação,
cos Rolim, Luiz Eduardo Greenhalgh e Nelson Pelle- foi aprovada por unanimidade a redação final. 23) Re-
grino. 18) Redação Final do Projeto de Decreto Legis- dação Final do projeto de Decreto Legislativo n°
lativo N° 611-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tec- 626-B/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
nologia, Comunicação e Informática (MSC. n° Comunicação e Informática (MSC. n° 565/2000) - que
1.994/1999) - que "aprova o ato que renova a permis- "aprova o ato que autoriza a Associação dos Morado-
são outorgada à Rádio Clube de Valença Ltda., para res da Vila Mendes - AMOVIM, a executar serviço de
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 16 de radiodifusão comunitária, na localidade de Coronel
maio de 1997, serviço de radiodifusão sonora em fre- Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais". Relator: De-
qüência modulada, na cidade de Valença, Estado do putado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em
Rio de Janeiro". Relator: Deputado Osmar Serraglio. votação, foi aprovada por unanimidade a redação fi-
Não houve discussão. Em votação foi aprovada a re- nal. 24) Redação Final do Projeto de Decreto Legisla-
dação final, contra os votos dos Deputados José Dir- tivo n° 627-B/2000 - da Comissão de Ciência e Tec-
ceu, Prol. Luizinho, José Genoíno, Geraldo Magela, nologia, Comunicação e Informática (MSC. n°
Marcos Rolim, Luiz Eduardo Greenhalgh e Nelson 566/2000 - que "aprova o ato que autoriza a Associa-
Pellegrino. 19) Redação Final do Projeto de Decreto ção de Rádio Comunitária e Defesa do Meio Ambien-
Legislativo n° 612-B/2000 - da Comissão de Ciência te Pró-Guaramirim a executar serviço de radiodifusão
e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC. n° comunitária, na localidade de Guaramirim, Estado de
45/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associa- Santa Catarina". Relator: Deputado Osmar Serraglio.
ção da Rádio Comunitária Nova Lima FM. a executar Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de unanimidade a redação final. 25) Redação Final do
Nova Lima, Estado de Minas Gerais". Relator: Depu- Projeto de Decreto Legislativo n° 628-8/2000 - da
tado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em vota- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
ção, foi aprovada por unanimidade a redação final. 20) Informática (MSC. n° 567/2000) - que "aprova o ato
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n° que autoriza a Associação Comunitária de Eldorado
614-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, do Sul a executar serviço de radiodifusão comunitá-
Comunicação e Informática (MSC. n° 104/2000) - que ria, na localidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à Grande do Sul". Relator: Deputado Osmar Serraglio.
Rádio Itatiaia Ltda., para explorar serviço de radiodi- Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de unanimidade a a redação final. 26) Redação Final do
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais:'. Relator: Projeto de Decreto Legislativo n° 630-B/2000 - da
Deputado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
votação, foi aprovada a redação final, contra os votos Informática (MSC. n° 590/2000) - que "aprova o ato
dos Deputados José Dirceu, Prol. Luizinho, José Ge- que autoriza a Associação a Serviço da Esperança a
noíno, Geraldo Magela, Marcos Rolim, Luiz Eduardo executar serviço de radiodifusão comunitária, na 10-
Greenhalgh e Nelson Pellegrino. 21) Redação Final calidade de Indiana, Estado de São Paulo". Relator:
do Projeto de Decreto Legislativo n° 621-8/2000 - da Deputado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07921

votação, foi aprovada por unanimidade a redação fi- Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
nal. 27) Redação Final do Projeto de Decreto Legisla- (MSC n° 366/2000) - que "aprova o ato que autoriza a
tivo n° 637-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tec- Associação Comunitária Oliveirensede Radiodifusão
nologia, Comunicação e Informática (MSC. n° - ACOR., a executar serviço de radiodifusão comuni-
609/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associ- tária, na localidade de Oliveira, Estado de Minas Ge-
ação Itaquerê de Comunicação Comunitária de Nova rais". Relator: Deputado Fernando Coruja. Não houve
Europa a executar serviço de radiodifusão comunitá- discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade
ria, na localidade de Nova Europa, Estado de São Pa- a redação final. 33) Redação Final do Projeto de De-
ulo". Relator: Deputado Fernando Coruja. Não houve ereto Legislativo n° 651-8/2000 - da Comissão de
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
a redação final. 28) Redação Final do Projeto de De- (MSC. nO 368/2000) - que "aprova o ato que autoriza
ereto Legislativo n° 640-8/2000 - da Comissão de a Associação Comunitária de Radiodifusão de Santa
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática Rita do Sapucaí a executar serviço de radiodifusão
(MSC. n° 319/2000) - que "aprova o ato que outorga comunitária, na localidade de Santa Rita do Sapucaí,
permissão à Fundação Universidade Regional de Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Fernan-
81umenau - FUR8., para executar serviço de radiodi- do Coruja. Não houve discussão. Em votação, foi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex- aprovada por unanimidade a redação final. 34) Reda-
c1usivamente educativos, na cidade de 8lumenau, ção Final do Projeto de Decreto Legislativo N°
Estado de Santa Catarina". Relator: Deputado Fer- 657-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
nando Coruja. Não houve discussão. Em votação, foi Comunicação e Informática (MSC. n° 596/2000) - que
aprovada a redação final por unanimidade. 29) Reda- "aprova o ato que autoriza a Associação Creche Lar
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo N° da Criança Feliz a executar serviço de radiodifusão
642-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, comunitária, na localidade de Paineiras, Estado de
Comunicação e Informática (MSC. n° 615/2000) -que Minas Gerais". Relator: Deputado Osmar Serraglio.
"aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
dos Moradores do Cantagalo - ACMC, a executar unanimidade a redação final. 35) Redação Final do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Projeto de Decreto Legislativo n° 660-8/2000 - da
Cantagalo, Estado do Paraná". Relator: Deputado Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Fernando Coruja. Não houve discussão. Em votação, Informática (MSC n° 619/2000) - que "aprova o ato
foi aprovada por unanimidade a redação final. 30) Re- que autoriza a Associação Comunitária Central de
dação Final do Projeto de Decreto Legislativo N° Araraquara a executar serviço de radiodifusão comu-
643-8/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, nitária, na localidade de Araraquara, Estado de São
Comunicação e Informática (MSC. n° 656/2000) - que Paulo". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não hou-
"aprova o ato que autoriza a União Caixeiral de Lajes ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na 10- dade a redação final. 36) Redação Final do Projeto de
calidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte". Decreto Legislativo n° 6638/2000 - da Comissão de
Relator: Deputado Fernando Coruja. Não houve dis- Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a (MSC N° 669/2000) - que "aprova o ato que autoriza a
redação final. 31) Redação Final do Projeto de Decre- Associação Comunitária Cultural Itapoã - ACCI, a
to Legislativo n° 649-8/2000 - da Comissão de Ciên- executar serviço de radiodifusão comunitária, na 10-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC. calidade de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do
n° 20212000) - que "aprova o ato que renova a per- Sul". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não houve
missão outorgada à Rádio Atlântida FM. de Pelotas discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora a redação final. 37) Redação Final do Projeto de De-
em freqüência modulada na cidade de Pelotas, Esta- ereto Legislativo n° 6678/2000 - da Comissão de
do do Rio Grande do Sul". Relator: Deputado Fernan- Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
do Coruja. Não houve discussão. Em votação, foi (MSC n° 851/1998) - que "aprova o ato que renova a
aprovada a redação final, contra os votos dos Deputa- concessão outorgada à Rádio Cidade de Cascavel
dos José Dirceu, Prof. Luizinho, José Genoíno, Geral- Ltda, Estado do Paraná". Relator: Deputado Osmar
do Magela, Marcos Rolim, Luiz Eduardo Greenhalgh Serraglio. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
e Nelson Pellegrino. 32) Redação Final do Projeto de vada a redação final, contra os votos dos Deputados
Decreto Legislativo n° 650-8/2000 - da Comissão de José Dirceu, Prof. Luizinho, José Genoíno, Geraldo
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Magela, Marcos Rolim, Luiz Eduardo Greenhalgh e são Comunitária de Nísia Floresta a executar serviço
Nelson Pellegrino. 38) Redação Final do Projeto de de radiodifusão comunitária na cidade de Nísia Flo-
Decreto Legislativo n° 6708/2000 _ da Comissão de resta, Estado do Rio Grande do Norte". Relator: De-
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática putado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em
(MSC n° 129/2000) _ que "aprova o ato que autoriza a votação, foi aprovada por unanimidade a redação fi-
Associação Comunitária Saíde Kassis a executar ser- naL 44)Redação Final do Projeto de Decreto Legisla-
viço de radiodifusão comunitária, na localidade de tivo n° 7128/2000 da Comissão de Ciência e Tecnolo-
Macaubal, Estado de São Paulo". Relator: Deputado gia, Comunicação e Informática (MSC n° 933/2000) -
Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em votação, que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação
foi aprovada por unanimidade a redação final. 39) Re- Máximo Zandonadi, para executar serviço de radiodi-
dação Final do Projeto de Decreto Legislativo n° fusão sonora em freqüência modulada, com fim ex-
6718/2000 _ da Comissão de Ciência e Tecnologia, c1usivamente educativo, na cidade de Venda Nova do
Comunicação e Informática (MSC n° 451/2000) _ que Imigrante Estado do Espírito Santo". Relator: Deputa-
"aprova o ato que renova permissão à Sociedade Rá- do Osmar Serraglio. houve discussão. Em votação, foi
dio Lagoa FM Uda., para explorar serviço de radiodi- aprovada por unanimidade Redação Final. 45) Reda-
fusão sonora em freqüência modulada, na localidade ção Final do Projeto de Decreto Legislativo n°
de Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul". 723B/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Relator Deputado Osmar Serraglio. Não houve dis- Comunicação e Informática (MSC n° 983/2000) - que
cussão. Em votação, foi aprovada a redação final, "aprova o ato que autoriza a Associação de Morado-
contra os votos dos Deputados José Dirceu, Prof. Lui- res do Centro da Cidade de Pombal- AMOCENTRO
zinho, José Genoíno, Geraldo Magela, Marcos Rolim, a executar serviço de radiodifusão comunitária, na 10-
Luiz Eduardo Greenhalgh e Nelson Pellegrino. 40) calidade de Pombal, Estado da Paraíba". Relator: De-
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n° putado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em
678B/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, votação, foi aprovada por unanimidade a redação fi-
Comunicação e Informática (MSC n° 946/2000) - que naL O Deputado Fernando Coruja apresentou reque-
"aprova o ato que autoriza a Associação Uruoquense rimento de inversão de pauta, para apreciar-se o oita-
de Desenvolvimento e Solidariedade - AUDS, a exe- vo item da de número oito, tendo o Plenário da Comis-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na localida- são anuído à solicitação. 46) Proposta de Emenda À
de de Uruoca, Estado do Ceará". Relator Deputado Constituição N° 1391/999 - da S~ Luiza Erundina e
Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em votação, outros - que "acresce inciso VIII e § 6° ao art. 153, cri-
foi aprovada por unanimidade a redação final. 41) Re- ando imposto progressivo sobre heranças e doações
dação Final do Projeto de Decreto Legislativo n° de competência da União". Relator: Deputado Fer-
6848/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, nando Coruja. Parecer: pela admissibilidade, com
Comunicação e Informática (MSC n° 11.160/1999) - emenda. Discutiram a matéria os Deputados Ronaldo
que "aprova o ato que autoriza a Associação de Radi- Cezar Coelho, Coriolano Sales e Vicente Arruda. Os
odifusão Comunitária São Miguel a executar serviço Deputados Vicente Arruda e Coriolano Sales solicita-
de radiodifusão comunitária, na localidade de Tava- ram vista conjunta da matéria, tendo esta sido conce-
res, Estado da Paraíba". Relator Deputado Osmar dida pelo Senhor Presidente. O Deputado Ronaldo
Serraglio. Não houve discussão. Em votação, foi apro- Cezar Coelho assumiu a Presidência nesse momen-
vada por unanimidade a redação final. 42) Redação to. 47) Projeto de Decreto Legislativo n° 691 /2000 - da
Final do Projeto de Decreto Legislativo n° 6908/2000 Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica- Informática (MSC N° 588/2000) - que "aprova o ato
ção e Informática (MSC n° 568/2000) - que "aprova o que autoriza a Associação Assistencial São Sebas-
ato que autoriza a Rádio Comunitária Araçá FM a tião de Boa Esperança do Sul a executar serviço de
executar serviço de radiodifusão comunitária, na 10- radiodifusão comunitária, na localidade de Boa Espe-
calidade de Mari, Estado da Paraíba". Relator: Depu- rança do Sul, Estado de São Paulo". Relator: Deputa-
tado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em vota- do André Benassi. Parecer: pela constitucionalidade,
ção, foi aprovada por unanimidade a redação final. juridicidade e técnica legislativa. Não houve discus-
43)Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o pa-
n° 707B/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnolo- recer do Relator. 48) Projeto de Decreto Legislativo n°
gia, Comunicação e Informática (MSC N° 832/2000) - 716/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
que "aprova o ato que autoriza a Associação de Difu- Comunicação e informática (MSC N° 946/200 que
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"aprova o ato que autoriza a Associação Novo Milênio nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com
a (executar serviço de radiodifusão comunitária na 10- subemendas. O Deputado Geovan Freitas procedeu
calidade de São Gabriel da Cachoeira, Estado do à leitura do parecer em substituição ao Relator. Discu-
Amazonas". Relator: Deputado Atua Lins. Parecer: tiram a matéria os Deputados Bispo Rodrigues, José
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis- Roberto Batochio, José Dirceu, Vicente Arruda, Alceu
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprova- Collares e Luiz Eduardo Greenhalgh. Em votação, foi
do por unanimidade o parecer do Relator. 49) Projeto rejeitado o parecer do relator, que passou a constituir
de Decreto Legislativo n° 809/2000 - da Comissão de voto em separado. O Senhor Presidente designou o
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática Deputado José Roberto Batochio Relator do parecer
(MSC n° 1.174/2000) - que "aprova o ato que outorga vence~or, pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
permissão à Fundação Expansão Cultural Rádio e TV nica legislativa, com subemendas. 54) Projeto de Lei
Canoinhas, para executar serviço de radiodifusão so- n° 3.115/1997 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "modi-
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva- fica o art. 15 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
mente educativos, na cidade de Canoinhas, Estado 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações." Fa-
de Santa Catarina". Relator. Deputado Antonio Carlos ram apensados a este os Projetos de Lei nOs
Konder Reis. Parecer: pela constitucionalidade, juridi- 1.000/1999 e 3.519/1997. Relator: Deputado Inaldo
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em Leitão. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade,
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
Relator. 50) Projeto de Decreto Legislativo n° com emenda, dos apensados, do Substitutivo da Co-
812/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. missão de Economia Indústria e Comércio, com su-
Comunicação e Informática (MSC n° 1.249/2000) - bemendas, das Emendas e do Substitutivo da Comis-
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comuni- são de Finanças e Tributação, com subemendas. De
tária do Cruzeiro a executar serviço de radiodifusão ofício, foi adiada a discussão pelo Senhor Presidente.
comunitária na cidade de Umirim, Estado do Ceará". 55) Projeto de Lei n° 2.087/1999 - da Sr' Luiza Erun-
Relator Deputado Léo Alcântara. Parecer: pela consti- dina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instala-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não ção de brinquedotecas nos hospitais da rede pública."
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani- Relator: Deputado Osmar Serraglio. Parecer: pela in-
midade o parecer do Relator. 51) Emendas Apresen- constitucionalidade. Parecer Reformulado: pela cons-
tadas em Plenário Ao Projeto de Decreto Legislativo titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos
n° 779.81/99 - que "aprova o texto das Modificações termos do substitutivo. O Deputado Bispo Rodrigues
aos Convênios Constitutivos da Corporação Finance- procedeu à leitura do Relatório, em substituição ao
ira Internacional- CIF e do Banco Internacional para Relator. Discutiram a matéria os Deputados José Ro-
a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD". Relator. berto Batochio e Vicente Arruda. Em votação foi apro-
Deputado Geraldo Magela. Parecer: pela constitucio- vado o parecer reformulado do Relator, contra os vo-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com sube- tos dos Deputados Paes Landim, Vicente Arruda e André
mendas. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh pro- Benassi. O Deputado lnaldo Leitão reassumiu a Presidên-
cedeu à leitura do parecer, em substituição ao Relator. dada reunião. 56) Projeto de Lei n° 3.731/1997-do Se-
De ofício, foi adiada a discussão pelo Senhor Presi- nado Federal (PLS N° 67/1996) -que "define e regula
dente. 52) Projeto de Decreto Legislativo n° 678/2000 os meios de prova e procedimentos investigatórios,
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa destinados à prevenção e repressão dos crimes prati-
Nacional MSC n° 785/2000) - que "aprova o texto do cados por organizações criminosas." Relator: Deputa-
Acordo entre o Governo da República Federativa do do Geovan Freitas. Parecer: pela constitucionalidade,
Brasil e o Governo da República do Panamá sobre juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
Isenção de Vistos em Passaportes Comuns, celebra- vação deste, com emendas. A proposição foi retirada
do em Brasília, em 10 de abril de 2000". Relator: De- de pauta a pedido do Relator. 57) Projeto de Lei n°
putado José Dirceu. Parecer: pela constitucionalida- 4.057N1998 - do Sr. Celso Russomanno - que
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela "acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei n07.1 02, de 20
aprovação. Não houve discussão. Em votação, foi de junho de 1983, a fim de tornar obrigatório o uso de
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 53) instrumentos de filmagem nos caixas eletrônicos." Foi
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei N° apensado a este o Projeto de Lei n°3.070/2000. Rela-
4.650-N1994 - que "dispõe sobre bebidas". Relator: tor: Deputado Coriolano Sales. Parecer: pela constitu-
Deputado Roland Lavigne. Parecer: pela constitucio- cionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste,
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nos termos do substitutivo, pela constitucionalidade, PROJETO DE LEI ~ 4.650-C, DE 1994

juridicidade e técnica legislativa, com emenda, do Substitutivo do Senado ao Projeto
Projeto de Lei n° 3.070/2000, apensado, e pela injuri- de Lei N° 4.650 _ A, DE 1994, que "dispõe
dicidade e anti-regimentalidade da emenda da Co- sobre bebidas"; tendo pareceres: da Co-
missão de Finanças e Tributação. O Deputado Paes missão de Economia, Indústria e Comér-
Landim solicitou vista da matéria, tendo esta sido cio, pela aprovação (Relator: Deputado
concedida pelo Senhor Presidente. 58) Projeto de Francisco Horta); da Comissão de Defesa
Lei n° 1.931/1999 - do Sr. Roberto Jefferson - que do Consumidor, Meio Ambiente e Minori-
"revoga a Lei n° 9.454, de 7 de abril de 1997." Foi as, pela aprovação (Relator: Dep. Sérgio
apensado a este o Projeto de Lei n° 2.368/2000. Carneiro); e da Comissão de Constitui-
Relator: Deputado Luiz Antônio Fleury. Parecer: ção e Justiça e de Redação, pela consti-
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le- tucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa deste e do apensado e, no mérito, pela gislativa, com subemendas, contra o
aprovação deste e pela rejeição do apensado. De voto do Deputado Roland Lavigne (Rela-
ofício, foi adiada a discussão pelo Senhor Presi- tor: Deputado José Roberto Batochio).
dente. 59) Projeto de Lei n° 2.085/1999 - do Sr. Ne- (Às Comissões de Economia, Indústria
uton Lima - que "dispõe sobre a prestação de as- e Comércio; de Defesa do Consumidor,
sistência religiosa nas entidades civis." Relator: Meio Ambiente e Minorias; e de Redação
Deputado Bispo Rodrigues. Parecer: pela constitu- (Art.54.)
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, nos termos do substitutivo.
Foi concedida vista ao Deputado José Dirceu no dia
dezoito de outubro de dois mil. Discutiram a matéria
os Deputados José Roberto Batochio, Marcos Rolim,
Fernando Coruja, Vicente Arruda, Coriolano Sales,
Zenaldo Coutinho, Léo Alcântara e Osmar Serraglio.
A requerimento do Relator da matéria, foi adiada a
discussão. 60) Projeto de Lei n° 1.670Al1996 - do
Poder Executivo (MSC n° 235/1996) - que "dispõe
sobre o incentivo a ser prestado pelo Poder Públi
co à criação, consolidação e capacitação de coo
perativas ou de associações que menciona, e
acrescenta dispositivos ao art. 24 da Lei n° 8.668,
de 21 de julho de 1993." Relator: Deputado Corio
lano Sales. Parecer: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa deste, com emen
das e das emendas 2,3 e 4 da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, com subemenda à de
n° 4 e pela constitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa das emendas 1 e 5 da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente reunião às dezessete horas ~

vinte e oito minutos, convocando outra para quarta-fe
ira, às dez horas. E, para constar, eu, ,Sérgio Sampa
io Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e encaminhada à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados. Deputado Inaldo Lei
tão, Presidente.
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Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Câmara dos Deputados, 29 de junho de 1994. 
Deputado Inocêncio Oliveira.

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n° 116, de 1994 (PL n° 4.650, de 1994, na Casa
de origem), que "dispõe sobre bebidas".

ORDINÁRIA

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Altera a redação da Lei n° 8.918, de
14 de julho de 1994, que dispõe sobre a
padronização, a classificação, o registro,
a inspeção, a produção e a fiscalização
de bebidas, autoriza a criação da Comis
são Intersetorial de Bebidas e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente- se o seguinte § 4° ao 5° da

Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994, renumerando-se
os demais:

"Art.5° .

§ 4° É permitida a adição de água na
elaboração de sucos, desde que em sua
embalagem conste a percentagem utilizada
e a expressão "suco diluído".

Art. 2° O art. 8° da Lei n° 8.918, de 14 de julho
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8° É facultado o uso da denomi
nação "conhaque", seguida, obrigatoriamen
te e com igual ênfase, da especificação das
ervas aromáticas ou componentes outros
empregados como substância principal do
produto destilado alcoólico que, na sua ela
boração, não aproveite como matéria-prima
o destilado ou aguardente vínica."

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

blicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

Senado Federal, 21 de março de 1996. - Sena

dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

SINOPSE

Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 1994
(PL n° 4.650, de 1994, na origem)

Altera a redação da Lei n° 8.918, de
14 de julho de 1994, que dispõe sobre a
padronização, a classificação, o registro,
a inspeção, a produção e a fiscalização
de bebidas, autoriza a criação da Comis
são Intersetorial de Bebidas e dá outras
providências.

Apresentado pelo Deputado Fetter Júnior
Lido no expediente da Sessão de 1-7-94, e pu

blicado no DCN (Seção 11) de 2-7-94. Despachado à
Comissão de Assuntos Sociais-CASo

Em 14-11-95, leitura do Parecer n° 748/95 
CAS (Rei. Seno Gilvam Borges), sugerindo emenda
substitutiva. Abertura de prazo de cinco dias úteis,
para apresentação de emendas, nos termos do art.
235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o
art. 4° da Resolução 37/95 (SF).

Em 23-11-95, a Presidência comunica ao Plená
rio o término de prazo para apresentação de emen
das à matéria, sendo que ao mesmo não foram ofere
cidas emendas.

Em 12-12-95, aprovado o substitutivo ficando
prejudicado o projeto, com o seguinte resultado: Sim
28, abstenção 1 e não 22, total 51. À CDIR para reda
ção final.

Em 14-12-95, leitura do Parecer n° 926/95 
CDIR (ReI. Seno Ney Suassuna) oferecendo a reda
ção do vencido para o Turno Suplementar.

Em 19-3-96, discussão encerrada sem debates.
O Substitutivo é dado como definitivamente adotado,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
SF/n0325, de 21 de Março de 1996.

Ofício n° 325 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão, nos termos do substitu
tivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara n° 116, de
1994 (PL n° 4.650, de 1994, na origem), que "dispõe
sobre bebidas", que ora encaminho, para apreciação
dessa Casa.

Em anexo, restituo-um dos autógrafos do projeto
originário.

Senado Federal, 21 de março de 1996. - Sena
dor Odacir Soares, Primeiro-Secretário.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
rfr/.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência
para a tramitação do PL 4650/94, do Dep. Felter Júnior,
que "dispõe sobre bebidas".

Sala das Sessões, de de 1994.

I - Relatório

o Projeto de Lei n° 4.650-B, oriundo do Senado
Federal, consiste em substitutivo, oferecido pela Câ
mara Alta, ao Projeto de Lei n° 4.650-A/94, de autoria
do nobre Deputado Felter Júnior, o qual dispõe sobre
bebidas. Na versão aprovada pela Câmara dos Depu
tados, a proposição preconiza, em seu art. 1° que é
permitida a adição de água na elaboração de sucos,
desde que em sua embalagem conste a percentagem
utilizada e a expressão "suco diluído". Em seguida,
seu art. 2° estipula que é facultado o uso da denomi
nação "conhaque", seguida, obrigatoriamente e com
igual ênfase, de especificação das ervas aromáticas
ou componentes outros empregados como substân
cia principal do produto destilado alcoólico que, na
sua elaboração, não aproveite como matéria-prima o
destilado ou aguardente vínica.

Aprovada por esta Casa em 29-6-94, a matéria
seguiu para o Senado Federal, onde recebeu a classi
ficação de Projeto de Lei da Câmara n° 116/94. Na
Comissão de Assuntos Sociais, foi nomeado Relator
o eminente Senador Gilvam Borges, que propôs
substitutivo à proposição, a bem da técnica legislativa.
Em seu Parecer, o ilustre parlamentar assinalou que o
projeto representa, na verdade, alteração da Lei n°
8.918, de 14-7-94, que "Dispõe sobre a padronização,
a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a
fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comis
são Intersetorial de Bebidas e da outras providênci
as". Ressaltou, então, que, a despeito de sua posição

favorável quanto ao mérito, considerava conveniente
elaborar um substitutivo de modo a remeter os dispositi
vos em pauta à lei já vigente relativa ao mesmo assunto,
com o objetivo de minimizar a dispersão de diversos di
plomas Legais referentes a uma mesma matéria.

Desta forma, o substitutivo do insigne Relator
transportou o texto do art. 1° do projeto em exame
para um novo § 4° do art. 5° da Lei n° 8.918, de
14-7-94, e deu ao art. 8° da mesma lei a redação do
art. 2° da proposição sob análise. Em 12-12-95 a Co
missão de Assuntos Sociais aprovou o substitutivo, fi
cando prejudicado o projeto original. Dois dias mais
tarde, a Comissão Diretora apresentou a redação do
vencido para o Turno Suplementar, nos termos do pa
recer oferecido pelo nobre Senador Ney Suassuna.
Por fim, em 19-3-96 a discussão foi encerrada sem
debates, sendo o substitutivo dado como definitiva
mente adotado pelo Senado. Foi, a seguir, encami
nhado de volta à Câmara dos Deputados, por meio do
Ofício SF n0325, de 21-3-96, assinado pelo ilustre Pri
meiro-Secretário do Senado Federal, Senador Odacir
Soares. Em 3-4-96, a proposição foi distribuída, pela
ordem, às Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio, de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e de Constituição e justiça e de Redação.
Quase um ano mais tarde, em 24-3-97, fomos honra
dos com a indicação para a Relatoria da matéria.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme exposto no Relatório precedente, não
se verificaram alterações de mérito ao projeto origi
nai, por ocasião de sua tramitação no Senado Fede
ral. As modificações introduzidas no texto soam-nos
perfeitas, em termos de racionalização do ordena
mento jurídico vigente. Aprovado o espírito da propo
sição original - o que efetivamente aconteceu nesta
Casa à época de sua primeira tramitação - mantive
ram-se integralmente suas disposições no Senado,
cuidando-se, tão-somente, de vinculá-Ias ao instru
mento legal apropriado.

Por estes motivos, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.650-B, de 1994.

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1997. - Depu
tado Francisco Horta, Relator.
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Parecer da Comissão 111- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, una
nimemente, pela Aprovação do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei n° 4.650-B/94, nos termos do pa
recer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rubem Medina - Presidente; Hugo Rodrigues
da Cunha, Neuto de Conto e José Carlos Lacerda
- Vice-Presidentes; Aldo Arantes, Edison Andrino,
Enivaldo Ribeiro, Francisco Horta, Israel Pinheiro,
João Fassarella, Lamartine PoseUa, Lima Netto,
Luiz Fernando, Odacir Klein, Paulo Ritzel, Renato
Johnsson, Ricardo Heráclio, Antônio Feijão, Arol
de de Oliveira, Carlos Melles, Fernando Zuppo,
Cunha Lima e Márcio Reinaldo Moreira.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1997. - Depu-_
tado Rubem Medina, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

1- Relatório

Vem à apreciação desta Comissão Substitutivo
do Senado que pretende aprimorar a redação do Pro
jeto de Lei da Câmara n° 4.650. de 1994.

O Substitutivo em pauta não altera o conteúdo
da proposição oriunda da Câmara, apenas a acomo
da ao contexto da legislação em vigor, transforman
do-a, de um projeto de lei autônomo, em um projeto
de lei que altera dispositivos da Lei n° 8.918. de 1994.

Cabe a este Órgão técnico apreciar a matéria
quanto ao mérito. no que tange as relações de consu
mo.

11- Voto do Relator

A proposta aprimora o disciplinamento legal que
rege a padronização e a classificação de bebidas,
possibilitando ao consumidor optar por um suco diluí
do, bem como ser informado dos componentes utili
zados como substância principal dos conhaques.

A modificação trazida pelo Substitutivo do Sena
do à proposta original significa um desejável aperfei
çoamento técnico-formal, do ponto de vista do orde
namento legal, pois evita a multiplicidade de leis acer
ca de um mesmo assunto.

Pelas razões acima, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n°4.650- B, de 1994, na forma do Subs
titutivo do Senado.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1977. - Depu
tado Sérgio Carneiro, Relator.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela Aprovação do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei n° 4.650-A/94, nos termos do
parecer do relator, Deputado Sérgio Carneiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Ri
cardo Izar, Presidente, Cunha Lima, Celso Russoman
no e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes, José Carlos
Aleluia, Laura Carneiro, Maria Valadão, Sarney Filho,
Albérico Filho, Fernando Gabeira, Regina Lino, Flávio
Palmier da Veiga, Max Rosenmann, Salomão Cruz, GiI
ney Viana, Ivan Valente, Sérgio Carneiro, Socorro Go
mes, Jaques Wagner, Luis Barbosa, Aroldo Cedraz,
Inácio Arruda, Teté Bezerra, Fernando Ferro Serafim
Venzon, Luiz Alberto, Herculano Anguinetti.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 1997. - Depu
tado Ricardo Izar, Presidente.

Parecer Vencedor

O Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei n° 4.650-B, de 1994 foi relatado pelo ilustre Depu
tado Roland Lavigne em reunião desta Comissão rea
lizada no dia 27 de março do corrente ano.

O relator concluiu pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do mencionado
Substitutivo com a adição de emendas de redação.

Apesar de concordarmos integralmente com a
conclusão do voto do eminente relator, julgamos im
prescindível, para a plena compreensão do texto, a
apresentação de emenda de redação incluindo a ex
pressão "em destaque" ao § 4°-A do art. 5° da Lei n°
8.918, de 1994, mencionado na proposição.

É certo que, ao elaborar o texto ora analisado, os
membros do Senado Federal quiseram garantir, por um
lado, a possibilidade de o fabricante adicionar água ao
suco e, por outro, assegurar que o consumidor tivesse o
conhecimento de que aquele suco era diluído.

Entretando, no nosso entendimento, a redação
do dispositivo carece de clareza quanto à imposição
que a lei faz de que a informação de suco diluído
conste na embalagem do produto. Desta feita, enten
demos que a inclusão da expressão "em destaque" na
redação do dispositivo sanará qualquer dúvida na in
terpretação da lei.

Isto tudo posto, reiteramos o voto do Deputado
Roland Lavigne pela constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa do Substitutivo do Senado ao
PL n° 4.650-A, de 1994, com as emendas de redação
em anexo. Ressalte-se que estamos mantendo as
três emendas de redação apresentadas pelo relator
originário, sendo que reformulamos a primeira, nos
termos deste parecer.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
José Roberto Batochio, Relator.
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EMENDA N<>1

Dê-se ao art. 1°do Substitutivoa seguinte redação:
Art. 1° Acrescente-se o seguinte § 4°-A ao art. 5°

da Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994:
"Art. 5°(. ..)
§ 4°-A É permitida a adição de água na elabora

ção de sucos, desde que em sua embalagem conste,
em destaque, a percentagem utilizada e a expressão
"suco diluído".

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado José Roberto Batochio, Relator.

EMENDA N<>2
Acrescentem-se, ao final da redação dada pelo

art. 2° do Substitutivo ao art. 8° da Lei n° 8.918, de
1994, as iniciais NR, entre parênteses.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado José Roberto Batochio, - Relator

EMENDA N°a

Suprima-se o art. 4° do Substitutivo.
Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu

tado José Roberto Batochio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Roland Lavigne, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com subemendas, do Substitutivo do Senado Federal
ao Projeto de Lei n° 4.650-A/94, nos termos do pare
cer do Deputado José Roberto Batochio, designado
Relator do vencedor. O parecer do Deputado Roland
Lavigne passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente; Zenaldo Coutinho

e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes; André Benas
si, Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo
Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nel
son Trad, Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho,
Vicente Arruda, Antônio Carlos Konder Reis, Jai
me Martins, Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Geo
van Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Renato Vianna,
Roland Lavigne, Geraldo Magela, José Dirceu,
José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos
Rolim, Augusto Farias, Alexandre Cardoso, José
Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Colares,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo
Rodrigues, Léo Alcântara, Luís Barbosa, Dr. Bene
dito Dias e José Aleksandro.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.650-A/94

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR

N°1

Dê-se ao art. 1° do substitutivo a se
guinte redação:

"Art. 1° Acrescente-se o seguinte §
4°-A ao art. fio da Lei n° 8.918, de 14 de ju
lho de 1994:

"Art. 5° .

§ 4°-A É permitida a adição de água na
elaboração de sucos, desde que em sua em
balagem conste, em destaque, a percenta
gem utilizada e a expressão "suco diluído".

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.650-A/94

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR

N°2

Acrescentem-se, ao final da redação
dada pelo art. 2° do substitutivo ao art. 8° da
Lei n° 8.918, de 1994, as iniciais NR, entre
parênteses.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.650-A/94

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR

N°a

Suprima-se o art. 4° do substitutivo.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

Retoma a esta Casa o Projeto de Lei n°4.650-8,
de 1994, após trâmite regular pelo Senado Federal,
onde a proposição recebeu substitutivo, a fim de aper
feiçoar a técnica legislativa, mediante alteração da Lei
n° 8.918, de 14 de julho de 1994, em lugar de edi
tar-se lei esparsa.
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De fato, pretendeu o projeto (cuja ementa dizia
dispor sobre bebidas) apenas permitir a adição de
água na elaboração de sucos e facultar o uso da deno
minação "conhaque" para certos destilados, nas condi
ções ali expressas, providências que, no entanto, co
modamente poderiam ser versadas no diploma legal
citado, que trata, em termos gerais, sobre bebidas.

O substitutivo limita-se, pois, a transformar os
dois artigos do projeto original em iguais alterações a
serem introduzidas, convenientemente, no texto da lei
vigente, por imperativo de técnica legislativa, sem afe
tar a matéria de fundo. Talo teor da manifestação do
eminente Relator, Senador Gilvan Borges, perante a
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal.

A matéria acha-se sujeita à deliberação do Ple
nário desta Casa Legislativa, em virtude de urgência,
cabendo a esta Comissão o exame da constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa do substitutivo
do Senado, nos termos preconizados pelo Regimento
Interno.

Sobre os aspectos de constitucionalidade e de
juridicidade, esta Comissão já se pronunciou anterior
mente em relação à proposição inicial, não havendo
razão para modificar seu entendimento em face do
Substitutivo oferecido pelo Senado Federal.

Quanto à técnica legislativa, a manifestação da
Casa Revisora a aprimorou, dando aplicação ao inciso
IV do art. 7° da Lei Complementar n° 95, de 1998, dis
pondo que "o mesmo assunto não poderá ser discipli
nado por mais de uma leL:'. Todavia, deve-se atentar
para o fato de que a alteração dada ao art. 8° da Lei n°
8.918/94 será indicada com as maiúsculas "NR".

Por outro lado, não mais se admite modificar a
numeração de dispositivos alterados, sendo que, no
acréscimo de novos entre preceitos legais em vigor, é
vedada qualquer renumeração, conforme prevêem as
alíneas "a" e "b" do inciso 111 do art. 12 da mencionada
Lei Complementar n° 95, de 1998.

Finalmente, não mais é permitido a inclusão de
cláusula de revogação genérica, por força do art. 9°
da mesma Lei Complementar n° 95, de 1998, segun
do o qual aquela, quando necessária, há de ser ex
pressa.

Assim, opinamos pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo do
Senado Federal ao PL n° 4.650-A, de 1994, com as
anexas emendas.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Roland Lavigne.

EMENDA ND1

Dê-se ao art. 10 do Substitutivo a se
guinte redação:

"Art. 1°. Acrescente-se o seguinte §
4°-A ao art. 5° da Lei n° 8.918, de 14 de ju
lho de 1994:

"Art. 5° .

§ 4°-A É permitida a adição de água
na elaboração de sucos, desde que em sua
embalagem conste a percentagem utilizada
e a expressão "suco diluído".

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Roland Lavigne

Acrescentem-se, ao final da redação
dada pelo art. 20 do substitutivo ao art. 8° da
Lei n° 8.918, de 1994, as iniciais NR, entre
parênteses.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Roland Lavigne.

EMENDAND3

Suprima-se o art. 4° do substitutivo.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Roland Lavigne.

*PROJETO DE LEI N° 1.670-C, DE 1996
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM ND 235/96

Dispõe sobre o incentivo a ser pres
tado pelo Poder Público à criação, con
solidação e capacitação de cooperativas
ou de associações que menciona, e
acrescenta dispositivos ao artigo 24 da
Lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993; ten
do pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação, com
emendas (relatora: Dep. Marisa Serrano);
da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela aprovação
deste, com adoção das emendas da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto
(relator: Dep. Pedro Celso); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com emendas,
deste, das emendas de nOs 2, 3 e 4 da Co-
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missão de Educação, Cultura e Desporto,
com subemenda à de n° 4, e pela consti
tucionalidade, injuridicidade e falta de
técnica legislativa das emendas de nOs 1
e 5 daquela Comissão (Relator: Deputado
Coriolano Sales).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 9-4-96
- Pareceres das Comissões de Educação, Cul

tura e Desporto e de Trabalho, de Administração e
SelViço Público publicados no OCO de 18-5-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Redação

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- subemenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
- subemenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.670-A/96

Nos termos do art. 119, caput e inciso-( do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 23-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Poder
Executivo, determina que o Poder Público apoiará
ações que incentivem a criação, consolidação e capa
citação de cooperativas educacionais e de trabalho,
cujos cooperativados sejam integrantes de comuni
dades carentes, ou de associações voltadas para a
formação profissional e a geração de emprego em zo
nas de baixa renda.

Permite, ainda, na forma da legislação pertinen
te, o repasse de recursos financeiros, tecnológicos e
materiais às cooperativas, com vistas a proporcio
nar-lhes capacitação. Tais recursos poderão ser com
pensados pelas entidades em questão com o forneci
mento de bens e serviços para órgãos, entidades ou
empresas incentivadoras.

O projeto acrescenta um novo inciso e dois no
vos parágrafos ao art. 24 da Lei n° 8.666/93, dispen
sando de licitação as entidades em questão, desde
que estejam funcionando há menos de 365 dias e o
preço cobrado seja o de mercado para a modalidade
a ser contratada. Veda-se, entretanto, a concessão do
benefício a entidades cujo quadro social tenha em
sua composição mais de dez por cento de associados
que hajam pertencido a outras cooperativas e associ
ações já contempladas anteriormente com a dispen
sa. Finalmente, exige-se a consulta prévia de preços
quando há mais de uma entidade habilitada à contra
tação.

Na Exposição de Motivos que acompanha o
projeto, o então Ministro da Justiça Nelson Jobim
aponta a "obediência ao escopo constitucional de re
dução das desigualdades sociais" como fundamento
da proposição em análise.

Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
o projeto recebeu parecer pela aprovação, com cinco
emendas assim redigidas:

a) Emenda n° 1: corrige lapso de redação na
ementa do projeto, relativo à data de promulgação da
Lei n° 8.666/93;

b) Emenda n° 2: retira a expressão "cooperati
vas educacionais" do art. 1° do projeto;

c) Emenda n° 3: dá nova redação ao parágrafo
único do art. 2°, dispondo que os recursos repassa
dos às entidades de que trata o projeto poderão ser
objeto de compensação, por meio do fornecimento de
bens e serviços;

d) Emenda n° 4: restringe a dispensa de licita
ção a um período de três anos, a contar da primeira
dispensa de licitação de que essas entidades se be
neficiarem;

e) Emenda n° 5: acrescenta ao projeto cláusula
revogatória genérica.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; o projeto recebeu parecer pela apro
vação, não tendo sido oferecidas emendas.

Na oportunidade do art. 119 do Regimento
Interno, não foram apresentadas emendas nesta Co
missão de Constituição e Justiça e de redação.
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11 - Voto do Relator Art. 24 _ .

Incumbe a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridí
cidade e técnica legislativa da proposição.

De seu exame, verifica-se que foram obedeci
dos os ditames constitucionais relativos à competên
cia legislativa da União (CF, art. 22, I e XXVII), sendo
atribuição do Congresso Nacional dispor sobre a ma
téria, com posterior sanção do Presidente da Repúbli
ca (CF, art. 48), mediante iniciativa legislativa concor
rente (CF, art. 61, caput).

No que toca à juridicidade e à técnica legislativa,
apresentamos emendas para adaptar a redação do
projeto e da Emenda n° 4-CECD aos comandos da
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998,
e às alterações já efetuadas na Lei n° 8.666/93 por
outros diplomas legais.

Manifestamo-nos, assim, pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 1.670, de 1996, na forma das emendas apre
sentadas, bem como das Emendas n° 2-CECD, n°
3-CECD e n° 4-CECD, na forma da subemenda apre
sentada.

Quanto às Emendas n° 1-CECD e n° 5-CECD,
ambas versam sobre redação e técnica legislativa,
matéria estranha à competência da CECD, violando o
art. 55 do Regimento Interno, sendo que a última de
las também contraria o art. Art. 9° da LC n° 95/98, que
exige a indicação expressa das disposições legais re
vogadas. Assim sendo, manifestamo-nos pela consti
tucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa
de ambas as proposições acessórias.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Depu
tado Coriolano Sales, Relator.

EMENDA N°1

Substitua-se a palavra "julho" por "ju
nho" na ementa do Projeto de Lei n° 1.670,
de 1996.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Depu
tado Coriolano Sales, Relator.

EMENDA N°2

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte
redação:

"Art. 3° O art. 24 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, alterado pea Lei n° 8.883,
de 8 de junho de 1994, e ela Lei n° 9.648,
de 27 de maio de 1998, fica acrescido dos
seguintes inciso XXV e §§ 2° e 3°, renume
rando-se o seu parágrafo único para § 1°;

XXV - para a contratação ou aquisi
ção de bens e serviços de cooperativas de
trabalho, cujos cooperativados sejam inte
grantes de comunidades carenes, ou de as
sociações voltadas para a formação profissi
onal e a geração de emprego em zonas de
baixa renda, desde que:

a) a coperativa ou associação esteja
funcionando há menos de 365 dias, conta
dos a partir do trigésimo dia do registro na
junta comercial ou no registro civil,respecti
vamente;

b) o preço sejaoa cobrado pelo merca
do para a modalidade a ser contratada.

§ 1° Os percentuais referidos nos inci
sos I e 11 deste artigo, serão de 20% (vinte
por cento) para compras, obras e serviços
contratados por sociedade de economia
mista e empresa pública, bem assim por au
tarquia e fundaç.ão qualificadas, na forma da
lei, como Agências Executivas. (NR)

§ 2° Não são dispensáveis da licitação
as cooperativas e associações cujo quadro
social tenha em sua composição mais de
dez por cento de associados que hajam
pertencdo a outras cooperativas e associa
ções já contempladas anteriormente com a
dispensa de que trata o inciso XXV.

§ 3° Havendo, nos termos do inciso
XXV,mais de uma entidade habilitada à con
tratação, esta será precedida de consulta de
preços entre as interessadas."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Depu
tado Coriolano Sales, Relator.

SUBEMENDA DO RELATOR À EMENDA
N°4-CECD

Dê-se ao art.3° do Projeto de Lei n° 1.670/96 re
ferido pela Emenda n° 4-CECD a seguinte redação:

"Art.3° O art. 24 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, alterado pela Lei n° 8.883,
de 8 de junho de 1994, e pela Lei n° 9.648,
de 27 de maio de 1998, fica acrescido dos
seguintes inciso XXV e §§ 2° e 3°, renume
rando-se o seu parágrafo único para § 1°:

Art. 24 .

XXV - para a contratação ou aquisi
ção de bens e serviços de cooperativas de
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b) o preço seja o cobrado pelo merca
do para a modalidade a ser contratada.

§ 1° Os percentuais referidos nos inci
sos I e 11 deste artigo serão de 20% (vinte
por cento) para compras, obras e serviços
contados por sociedade de economia mista
e empresa pública, bem assim por autarquia
e fundação qualificadas, na forma da lei,
como Agências Executivas. (NR)

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte
redação:

"Art 3° O art. 24 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993 alterado pela Lei no 8.883,
de 8 de junho de 1994, e pela n° 9.648. de
27 de maio de 1998. fica acrescido do se
guinte inciso XXV e §§ 2° e 3°; remuneran
do-se o seu parágrafo único para § 1°:

Art. 24 .

XXV - para a contratação ou aquisi
ção de bens e serviços de cooperativas de
trabalho, cujos cooperativos sejam integran
tes de comunidades carentes, ou de associ
ações voltadas para a formação profissional
e a geração de emprego em zonas e baixa
renda, desde que:

a) a cooperativa ou associação esteja
funcionando há menos de 365 dias, conta
dos a partir do trigésimo dia do registro na
junta comercial ou no registro civil, respecti
vamente;

N° 1

Substitua-se a palavra "julho" por "ju
nho" na emenda do projeto.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

N~

§ 1° Os percentuais referidos nos inci
sos I e 11 deste artigo, serão de 20% (vinte
por cento) para compras, obras e serviços
contratados por sociedade de economia
mista e empresa pública, bem assim por au
tarquia e fundação qualificadas, na forma da
lei, como Agências Executivas. (NR)
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trabalho, cujos membros sejam integrantes nhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias, Alexandre
de comunidades carentes, por um período Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Miranda,
de três anos, a contar da primeira dispensa Alceu Colares, Fernando Coruja, José Roberto
de licitação de que essas se beneficiarem, Batochio, Bispo Rodrigues, Léo Alcântara, Luís
desde que o preço seja o cobrado pelo mer- Barbosa, Or. Benedito Dias e José Aleksandro.
cado para a modalidade a ser contratada. Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu-

tado Inaldo Leitão, Presidente.

§ 2° Não são dispensáveis da licitação
as cooperativas e associações cujo quadro
social tenha em sua composição mais de
dez por cento de associados que hajam per
tencido a outras cooperativas e associações
já contempladas anteriormente com dispen
sa de que trata o inciso XXV.

§ 3° Havendo, nos termos do inciso
XXV, mais de uma entidade habilitada à
contratação, esta será precedida de consul
ta de preços entre as interessadas."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Depu
tado Coriolano Sales, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimenente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de lei
n° 1.670-8/96, das emendas de nOs 2, 3 e 4 da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, com subemen
da à de n° 4, e pela constitucionalidade, injuridicidade
e falta de técnica leuislativa das emendas de nOs 1 e 5
daouela Comissão, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Coriolano Sales.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente; Zenaldo Couti

nho e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes; André
Benassi Custódio Mattos, Fernando Gonçalves,
Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson
Otoch Nelson Trad, Ricardo Ferraço, Ronaldo Ce
zar Coelho, Vicente Arruda, Antônio Carlos Kon
der Reis, Jaime Martins, Moroni Torgn, Paes Lan
dim, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Coriolano
Sales, Geovan Freitas, Mendes Ribeiro Fi1 ho, Re
nato Vianna, Roland Lavigne, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree-
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O Congresso Nacional decreta:
Art.1° Fica obrigado o Poder Público a instalar

brinquedotecas nos prédios dos hospitais da rede pú
blica de saúde, que prestem atendimento pediátrico.

Art. 2° Considera-se brinquedoteca, para fins
desta lei, o espaço dentro do hospital, provido de brin-

EMENDA N° 4 - CECD

SU8EMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte
redação:

"Art 3° O art. 24 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, a~erado pela Lei n° 8.883.
de 8 de junho de 1994, e pela Lei n° 9.648,
de 27 de maio de 1998, fica acrescido do se
guinte inciso XXV e §§ 2° e 3°; remuneran
do-se o seu parágrafo único para § 1°:

Art. 24 .

XXV - para a contratação ou aquisi
ção de bens e serviços de cooperativas de
trabalho, cujos membros sejam integrantes
de comunidades carentes, por um período
de três anos, a contar da primeira dispensa
de licitação de que essas se beneficiarem,
desde que o preço seja o cobrado pelo mer
cado para a modalidade a ser contatada.

§ 1° Os percentuais referidos nos inci
sos I e 11 deste artigo, serão de 20% (vinte
por cento) para compras, obras e serviços
contratados por sociedade de economia
mista e empresa pública, bem assim por au
tarquia e fundação qualificadas, na forma da
lei como Agência Executivas. (NR)

§ 2° Não são dispensáveis da licitação
as cooperativas e associações cujo quadro
social tenha em sua composição mais de
dez por cento de associados que hajam per
tencido a outras cooperativas e associações
ja contempladas anteriormente com a dis
pensa de que trata o inciso XXV.

§ 3° Havendo, nos termos do inciso
XXV, mais de uma entidade habilitada à
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§ 2° Não são dispensáveis da licitação contratação, esta será precedida de consul-
as cooperativas e associações cujo quadro ta de preços entre as interessadas."
social tenha em sua ~omposição ~ais de Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu-
dez por cento de assocla~os que haJa~ r:er- tado Inaldo Leitão Presidente.
tencldo a outras cooperativas e assoclaçoes '
já contempladas anteriormente com a dis- PROJETO DE LEI W 2.087-A, DE 1999
pensa de que trata o inciso XXV. (Da Sra. Luíza Erundina)

§ 3° Havendo, nos termos do inciso Dispõe sobre a obrigatoriedade de
XXV, mais de uma entidade habilitada à instalação de brinquedotecas nos hospitais
contratação, esta será precedida de consul- da rede pública; tendo pareceres: da co-
ta de preços entre os interessadas." missão de Seguridade Social e Família,

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. _ Depu- pela aprovação (relator: Dep. Djalma Paes);
tado Inaldo Leitão, Presidente. da Comissão de Finanças e Tributação,

pela adequação financeira e orçamentária
(relator: Dep. José Pimentel); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo, contra
os votos dos Deputados Paes Landim, Vi
cente Arruda e André 8enassi ( relator:
Cep. Osmar Serraglio).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54»
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quedos e jogos educativos, destinado a possibilitar
que os pacientes crianças e seus familiares tenham
acesso a brincadeiras ao longo do tratamento.

Art. 30 Compete ao Ministério da Saúde promo
ver a instalação das brinquedotecas.

Art. 40 A execução desta lei ocorrerá por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Desde 1956, foi introduzida na Suécia, a ativida
de de brincar no hospital da Universidade de Umeo. A
partir dos excelentes resultados alcançados, foi pro
mulgada uma lei, em 1° de janeiro de 1977, que esta
belece que ''todo hospital que recebe crianças é obri
gado a ter uma brinquedoteca:'

Naquele mesmo ano, o Ministério da Saúde da
Suécia publicou um relatório sobre o projeto piloto de
ludoterapia do Hospital Universitário de Kariolinska
em Estocolmo intitulado "O Brinquedo Cura." O Dire
tor do Hospital e Professor de Pediatria sueco, Dr. J.
Lind, enfatizou a influência positiva da ludoterapia no
tratamento médico, afirmando que "após esta expe
riência é impossível imaginar tratamento eficaz em
Pediatria Hospitalar sem ludoterapia:'

Seguindo o exemplo sueco, no Brasil há algu
mas experiências isoladas sobre a ludoterapia.
Tem-se informação que a primeira brinquedoteca bra
sileira foi instalada em 1929, no Recife, em uma esco
la pública, por José Ribeiro Escobar. Em 1981, na
Escola Indianópolis, na capital paulista, a Professora
Nylce Cunha já afirmava a necessidade de brinque
doteca em trabalho com crianças autistas e portado
res de doenças mentais.

Recentemente, em abril de 1996, o Hospital das
Clínicas de São Paulo implantou a Brinquedoteca Te
rapêutica, dentro do Serviço de Psiquiatria Infantil.

De acordo com estudo realizado por Alda Scharf
Munimos, Ines Auxiliadora Torres Santoro, Márcia
Inez Alvarez Arrazola e Maria Regina Monteiro, "no
hospital, quando a criança e sua família estão subme
tidas ao estresse, à dor, a uma rotina na qual são im
potentes, a Brinquedoteca se constitui em um espaço
de encontro e troca, onde o lúdico e a autonomia das
escolhas resgata o cotidiano sadio, os aspectos pre
servados do paciente e de sua interação com a famí-

lia. Portanto a família, referência afetiva da criança,
deve ser envolvida no projeto Brinquedoteca."

Sem sombra de dúvidas, a instalação de Brin
quedotecas nos hospitais da rede pública é medida
que vem a minorar o sofrimento de um tratamento pe
diátrico, com resultados comprovados de auxílio no
restabelecimento da saúde da criança.

Além disso, através das Brinquedotecas, os
hospitais terão um espaço destinado a brincadeiras,
em que os familiares da criança também poderão par
ticipar de maneira efetiva para o sucesso do trata
mento.

A partir da convicção da relevância social deste
Projeto e do conhecimento de experiências anterio
res realizadas com êxito, submeto à apreciação dos
nobres pares o presente projeto de lei, confiando em
sua aprovação.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputada Luiza Erundina, Líder do PSB

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
(Da SI'" Luíza Erundina e outros)

Requer regime de urgência para
apreciação do PL n° 2087/99, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de
brinquedotecas nos hospitais da rede
pública.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência regime de urgência para apreciação do Projeto
de Lei n° 2087/99.

Justificação

A matéria em comento propõe a instalação de
brinquedotecas nos hospitais da rede pública. Além
do seu caráter humanitário, a proposta é recomenda
da mundialmente, pela sua eficácia terapêutica com
provada. A partir de todo mundo, adotaram tal terapia
para tratamento de pediatria hospitalar. No Brasil, ex
periências em instituições independentes também
vêm comprovando o êxito terapêutico do aludido mé
todo, que visa, entre outras coisas, minorar o sofri
mento de um tratamento pediátrico, que reduz, em
muito, o período de internação, acelerando o restabe
lecimento da saúde da criança.

Tendo em vista a comemoração da vigência dos
dez anos do Estatudo da Criança e do adolecente, em
sessão solene do Congresso Nacional no próximo dia
29 de junho, e ainda, em virtude da intenção desta
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Casa, de destinar a sessão do dia 28 para votar, prio
ritariamente, matérias relacionadas à criança e ao
adolescente, se torna pertinenete a aprovação deste
requerimento, principalmente, por se tratar de matéria
relevante e de reconhecimento científico comprovado.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.087/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do

Dia das Comissões - de prazo para apresentação de

Emendas, a partir de 14 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas

emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Eloízio

Neves Guimarães, Secretário.

COMISSÃO DE SEGURIDADE

SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.087, de 1999, da autoria da

ilustre Deputada Luíza Erundina dispõe sobre a obri
gatoriedade de instalação de brinquedotecas nos

hospitais da rede pública.

Em seu Art. 2°, o Projeto em análise considera

brinquedoteca como "espaço dentro do hospital, provi

do de brinquedos e jogos educativos, destinado a possi

bimar que os pacientes crianças e seus familiares te
nham acesso a brincadeiras ao longo do tratamentd'.

Para a instalação das brinquedotecas, define o

Ministério da Saúde como órgão competente, a partir,
inclusive, de dotações orçamentárias próprias.

11 - Voto do Relator

o Projeto estudado é de grande importância
quando consideramos os resultados alcançados em
alguns hospitais que já implantaram brinquedotecas
em suas alas infantis.

Também vale ressaltar que Leis semelhantes já
existem em outros países. Na Suécia, a promulgação
da Lei que institui a atividade de brincar em seus hos
pitais infantis data de 1977.

A Psicologia infantil costuma tratar seus pacien
tes através de uma técnica chamada Ludoterapia,
que vem a ser o tratamento a partir do Lúdico, da brin
cadeira. Busca-se o equilíbrio através do brincar.

Nos hospitais, onde a enfermidade, por si, cau
sa na criança dor e sofrimento é preciso que se resga
te o seu cotidiano sadio, que se procure proporcionar
momentos de intenso prazer e alegria. E mais, é ne
cessário que se promova a interação do paciente mi
rim com a sua família, e nada melhor que momentos
de brincadeira para acentuar esta afetividade.

Estudos comprovam que a Ludoterapia tem in
fluência positiva nos tratamentos médicos. O Ministé
rio da Saúde da Suécia publicou um relatório chama
do "O Brinquedo Cura", onde conclui :"após esta ex
periência é impossível imaginar tratamento eficaz em
Pediatria Hospitalar sem Ludoterapia".

O Estado, conforme diz a própria Constituição
Federal em seu Art. 6°, é responsável pela Saúde do
cidadão e dá especial proteção à infância. Por isso,
deve, também, perseguir a saúde infantil em tudo
aquilo que lhe for favorável.

Diante de todo o exposto, meu parecer é pela
aprovação do Projeto, no seio desta Comissão, salvo
melhor juízo.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2000. 
Deputado Djalma Paes, Relator.

I - Complementação de Voto

Durante as discussões realizadas na Reunião
Ordinária da Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, nesta data, sobre o parecer de minha autoria apre
sentado ao PL N° 2.087, de 1999, da ilustre Deputada
Luiza Erundina, este relator acatou as sugestões
apresentadas pelo Deputado Carlos Mosconi e por
outros parlamentares presentes à reunião.

Os artigos abaixo passam a vigorar da seguinte
forma:

Art. 1° Ficam obrigados todos os hospitais que
prestem atendimento pediátrico a instalar brinquedo
tecas em seus prédios.

Art. 3° Compete ao Ministério da Saúde, às Se
cretarias de Saúde Estaduais e Municipais e às enti
dades privadas e filantrópicas, promover a instalação
das brinquedotecas.
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Art. 4° A execução desta lei correrá por conta de
dotações orçamentárias próprias das entidades, su
plementadas se necessário, podendo o poder público
promover campanhas com a finalidade de instalar as
brinquedotecas.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2000. 
Deputado Djalma Paes, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.087/99,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Djalma
Paes, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e Cel
so Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alci
one Athayde, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua
dagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antônio Palocci,
Armando Abílio, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro,
Cleuber Carneiro, Confúcio Moura, Costa Ferreira,
Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr. Rosinha, Eduardo
Barbosa, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique Fon
tana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João Fas
sarella, Jorge Costa, José Unhares, Lídia Quinan, Nil
ton Baiano, Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimun
do Gomes de Matos, Renildo Leal, Ronaldo Caiado,
Saulo Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho,
Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

I - Relatório

O projeto em exame, de autoria da nobre Deputada
Luiza Erundina, tem por intuito tomar obrigatória a instala
ção de brinquedotecas nos hospitais da rede pública de
saúde que prestem atendimento pediátrico.

Tais brinquedotecas, denominação dada à área
hospitalar reservada a brinquedos e jogos educati
vos, auxiliariam no tratamento das crianças aplican
do-se a ludoterapia com o envolvimento de seus fami
liares.

Ao Ministério da Saúde caberá promover a ins
talação dessas brinquedotecas, mediante utilização
de dotações orçamentárias próprias.

Em sua justificação, argumenta a autora que na
Suécia, a quem coube o pioneirismo dessa experi
mentação, os resultados alcançados foram tão extra
ordinários, que a brinquedoteca passou a ser obriga
tória em todos os hospitais pediátricos daquele país.
Também no Brasil experiências isoladas têm compro
vado o êxito terapêutico do aludido método, que, além

de minorar o sofrimento do tratamento pediátrico,
acelera o restabelecimento da saúde da criança, re
duzindo o tempo de sua internação.

A matéria foi encaminhada a esta Comissão de
Finanças e Tributação, em regime de urgência, para
que ela se manifeste quanto à adequação financeira e
orçamentária, nos termos do art. 54 do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

11- Voto

Trata-se, conforme relatado, de medida que tem
por fim melhor adequar os hospitais públicos que
prestem atendimento pediátrico, criando ambiente fa
vorável ao tratamento e rápida recuperação da saúde
da criança.

Em termos orçamentários, pode-se considerar a
medida proposta inclusa no rol das ações de apare
lhamento e adequação das unidades de saúde, não
constituindo, sob esse enfoque, programação nova
no orçamento do Ministério da Saúde.

De fato, tanto o plano plurianual em vigor1

quanto o orçamento anual para 20002 contemplam
recursos para implantação, aparelhamento e ade
quação de unidades de saúde do SUS3, projeto
esse, conforme já dito, perfeitamente adequado para
abrigar os gastos com a implementação da medida
em questão.

Registre-se, por último, que a proposição em exa
me não colide com quaisquer dispositivos das leis de di
retrizes orçamentárias para 2000 e 2001 4

, em vigor.

Em face do exposto, voto pela Adequação Orça
mentária e Financeira do projeto de lei n° 2.087, de
1999.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2000. 
Deputado José Pimentel, Relator.

1 PPA 2000-2003: Lei n° 9.989, de 21 de julho de 2000.
2 LOA 2000: Lei n° 9.969, de 11 de maio de 2000.
3 R$1,2 bilhão no PPA 2000-2003 e R$468,3 milhões na LOA 2000
4 LDO 2000 Lei n° 9.811, de 28 de Julho de 1999, LDO 2001: Lei n°
9.995, de 25 de Julho de 2000.



11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete a esta Comissão anali
sar o projeto sob os ângulos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

Nesse passo, a matéria nele tratada insere-se
na competência legislativa da União, à luz dos arts.
23, inciso li, 24, inciso XII e 196 e seguintes da Cons
tituição Federal.

Todavia, embora reconheçamos sua relevân
cia, observamos obstáculo constitucional insanável
à normal tramitação do projeto, diante das restrições
contidas no art. 61, inciso li, alínea e, da Carta Políti
ca, que confere ao Presidente da República compe
tência exclusiva para a "criação, estruturação e atri
buições dos Ministérios e órgãos da administração
pública."

De acordo com a jurisprudência deste órgão
técnico, a forma adotada no art. 1o, que se vale da ex
pressão "Fica obrigado o Poder Público a (...)" encer
ra também vício de iniciativa, por estar atribuindo, ain
da que indiretamente, determinada competência a ór
gão do Poder Executivo.

Isto posto, o voto é pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n° 2.087, de 1999, ficando prejudicada
sua análise sob os demais aspectos.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2000. - Depu
tado Osmar Serraglio, Relator.

Voto do Relator - Reformulado

Inicialmente, proferimos voto pela inconstitucio
nalidade do Projeto de Lei, uma vez que incursionara
por seara privativa do Poder Executivo, ao pretender
atribuir-lhe competências.

Instado pelo Ilustre Deputado José Antônio
Almeida (PSB/MA) a procurar aproveitar, na medida
do possível, a idéia da Autora, Deputada Luiza Erun
dina, expungimo-Io daquele vício, reformulando-o, se
gundo Substitutivo que ora apresentamos.

O voto, assim, é pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa, na forma do substitu
tivo apresentado.

Sala da Comissão, 30 novembrode 2000. - Depu
tado Osmar Serraglio, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 07937

'" - Parecer da Comissão O projeto tramita em regime de urgência, nos
termos do art. 155 do Regimento Interno.

Esgotado o prazo regimental, não lhe foram
apresentadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei n° 2.087/99, nos termos do parecer do relator,
Deputado José Pimentel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jorge Khoury, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Custó
dio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, José Aleksandro,
Chico Sardelli, João Carlos Bacelar, Roberto Brant,
Carlito Merss, José Pimentel, Ricardo Berzoini, Fetter
Júnior, Wanderley Martins, Marcos Cintra, Pedro Eu
gênio, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Coriolano Sales,
Osvaldo Coelho e Milton Temer.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000. 
Deputado Jorge Khoury, Presidente.

I - Relatório

Trata-se de iniciativa da Deputada Luiza Erundi
na destinada a estabelecer a obrigatoriedade de ins
talação de brinquedotecas nos hospitais da rede pú
blica de saúde.

A Autora, amparada em experiências nacionais
e internacionais bem sucedidas, realça a importância
da ludoterapia no tratamento médico-pediátrico.
Consta da justificação:

"De acordo com estudo realizado por
Ainda Scharf Munimos, Ines Auxiliadora
Torres Santoro, Márcia Inez Alvarez Arrazo
la e Maria Regina Monteiro, no hospital,
quando a criança e sua família estão sub
metidas ao estresse, à dor, a uma rotina na
qual são impotentes, a Brinquedoteca se
constitui em um espaço de encontro e troca,
onde o lúdico e a autonomia das escolhas
resgatam o cotidiano sadio, os aspectos
preservados do paciente e de sua interação
com a família. Portanto a família, referência
afetiva da criança, deve ser envolvida no
projeto Brinquedoteca.

Sem sombra de dúvidas, a instalação
de Brinquedotecas nos hospitais da rede
pública é medida que vem a minorar o sofri
mento de um tratamento pediátrico, com re
sultados comprovados de auxílio no resta
belecimento da saúde da criança."



Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de brinquedotecas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os hospitais que prestem atendimento

pediátrico contarão com brinquedotecas.
Art. 2° Considera-se brinquedoteca, para fins

desta lei, o espaço dentro do hospital, provido de brin
quedos e jogos educativos, destinado a possibilitar
que os pacientes crianças e seus familiares tenham
acesso a brincadeiras ao longo do tratamento.

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

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 678-A, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 785/00

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República do Panamá
sobre Isenção de Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Brasília, em 10 de
abril de 2000; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação (Relator: Deputado José Dir
ceu).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

*Projeto inicial publicado no OCO de 2-11-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de decreto legislativo em referência,
elaborado pela Comissão de Relações Exteriores,
pretende ratificar o texto do Acordo sobre Isenção de
Vistos em Passaportes Comuns firmado entre o Go-
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
DE LEI 2.087, DE 1999

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de brinquedotecas.

Autor: Deputada Luiza Erundina

Relator: Deputado Osmar Serraglio

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os hospitais que prestem atendimento
pediátrico contarão com brinquedotecas.

Art. 2° Considera-se brinquedoteca, para fins
desta lei, o espaço dentro do hospital, provido de brin
quedos e jogos educativos, destinado a possibilitar
que os pacientes crianças e seus familiares tenham
acesso a brincadeiras ao longo do tratamento.

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

Sala da Comissão, 30 de março de 2000. - De
putado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Paes Landim, Vi
cente Arruda e André Benassi, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa, com substi
tutivo, do Projeto de Lei n° 2.087/99, nos termos do
parecer reformulado do Relator, Deputado Osmar
Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Be
nassi, Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Muri
lo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch,
Nelson Trad, Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coe
lho, Vicente Arruda, Antônio Carlos Konder Reis,
Jaime Martins, Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Geo
van Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Renato Vianna,
Roland Lavigne, Geraldo Magela, José Dirceu,
José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos
Rolim, Augusto Farias, Alexandre Cardoso, José
Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Colares,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo
Rodrigues, Léo Alcântara, Luís Barbosa, Dr. Bene
dito Dias e José Aleksandro.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.



Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Assistencial São sebastião de Boa
Esperança do Sul a executar selViço de ra
diodifusão comunitária, na localidade de
Boa Esperança do Sul, Estado de São Pau
lo; tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Deputado André Benassi).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 691-A, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 588/00

11 - Voto do Relator
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verno brasileiro e o da República do Panamá, em Bra- Tudo isto posto, e nada havendo que possa obs-
sília, aos 4 de abril de 2000. tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no senti-

De acordo com o parágrafo único do art. 1° do do da constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
projeto, estarão sujeitos à aprovação do Congresso legislativa e redação e, quanto ao mérito, da aprova-
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi- ção do Projeto de Decreto Legislativo nO 678, de
são do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 2000.
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 Sala da Comissão, 12 de fevereiro de 2001. -
da Constituição, acarretem encargos ou compromis- Deputado José Dirceu, Relator.
sos gravosos ao patrimônio nacional. . _

A proposição teve origem na Mensagem n° 11I - Parecer da Comlssao

785/00, do Poder Executivo, a qual se fez acompa- A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
nharda Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Esta- dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
do das Relações Exteriores, onde se procura de- unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
monstrar o interesse dos dois Países em intensificar técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
suas relações de amizade, sendo o objetivo do Acor- Projeto de Decreto Legislativo n° 678/00, nos termos
do facilitar a entrada de nacionais de um deles no ter- do parecer do Relator, Deputado José Dirceu.
ritório do outro, incrementando-se o fluxo de inter- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
câmbio turístico e os laços de amizade existentes. Inaldo Leitão _ Presidente, Zenaldo Coutinho e

É o relatório. Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad,
Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente
Arruda, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, ViI
mar Rocha, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Alexandre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Alceu Colares, Fernando Coruja, José Rober
to Batochio, Bispo Rodrigues, Léo Alcântara, Luís
Barbosa, Dr. Benedito Dias e José Aleksandro.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

De acordo com o que dispõe o Regimento Inter
no da Casa, em seu art. 32, 111, alíneas a e i, a esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
compete pronunciar-se sobre os aspectos de consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito
do projeto de decreto legislativo em foco.

A proposição encontra-se formalmente abriga
da pelo art. 49, I, da Constituição Federal, tratando de
matéria de competência da exclusiva do Congresso
Nacional, a quem compete resolver definitivamente
sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Do ponto de vista do conteúdo, examinando os
termos do Acordo que se pretende ratificar não verifi
camos a existência de quaisquer conflitos entre o ali
prescrito e as normas constitucionais em vigor.

A matéria foi apresentada nos termos regimen
tais, sendo o projeto de decreto legislativo proposição
adequada ao fim pretendido, nos termos do art. 109,
li, do Regimento Interno.

Nada a opor à técnica legislativa e à redação
empregadas, que atendem aos ditames da Lei Com
plementar n° 95/98.

Quanto ao mérito, somos pela aprovação da
proposição em referência, que contribui para a inten
sificação do fluxo turístico entre os dois países ao fa
cilitar a entrada dos cidadãos nacionais de um no ter
ritório do outro, aprofundando-se, com a medida, as já
tradicionais relações de amizade e cooperação entre
o Brasil e a República do Panamá.



- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 716-A, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 946/00

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Novo Milênio a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na localidade de
São Gabriel da Cachoeira, Estado do Ama
zonas; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Deputado Átila Lins).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-11-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n°
716, de 2000, aprovando o ato que autoriza a Associ
ação Novo Milênio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de São Gabriel da
Cachoeira, Estado do Amazonas, pelo prazo corres
pondente a três anos.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es-

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

07940 Quarta-1lma 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-11-00 Alexandre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Alceu Colares, Fernando Coruja, José Rober
to Batochio, Bispo Rodrigues, Léo Alcântara, Luís
Barbosa, Dr. Benedito Dias e José Aleksandro.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n°
691, de 2000, aprovando o ato que autoriza a Associ
ação Assistencial São Sebastião de Boa Esperança
do Sul a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Boa Esperança do Sul, Estado
de São Paulo, pelo prazo correspondente a três anos,
sem direito de exclusividade.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos
so voto é por sua aprovação.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2001. 
Deputado André Benassi, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto' Legislativo
n° 691/00 nos termos do parecer do Relator, Deputa
do André Benassi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad,
Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente
Arruda, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Vi/
mar Rocha, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias,



- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Em 1° de fevereiro do corrente exercício, deu en
trada nesta Comissão do PDl n° 809 de 2000, que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Expansão Cultural Rádio e TV Canoinhas, para exe
cutar serviços de radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.

Nos termos da Exposição de Motivos n° 270, de
2 de agosto de 2000, o Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, Deputado João Pi
menta da Veiga Filho, submeteu ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República o Processo n°
53.000.006328/99, da Fundação Expansão Cultural
Rádio e TV Canoinhas, objeto de permissão para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora, na freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Canoinhas, em meu Estado de Santa Catarina.

Informa o excelentíssimo senhor ministro, no
documento em referência, que "o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para execução do serviço, o que me
levou a outorgar a permissão" nos termos da Portaria
n° 350, de 17 de julho de 2000.

Na forma do que dispõe o artigo 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do artigo 223, da Constituição
Federal, o excelentíssimo senhor Presidente da Re
pública, através da Mensagem 1174, de 25 de agosto
de 2000, submeteu a matéria à consideração do Con
gresso Nacional.

A proposição que tomou o número PDl n°
809/2000, foi, em obediência ao disposto no artigo
32, 11, h, encaminhada à Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática para exame e
parecer sob o aspecto técnico.

Acolhendo parecer do Relator, nobre Deputado
Hermes Parcianello, aquele órgão técnico, sob a pre
sidência do nobre Deputado Santos Filho, aprovou,
por unanimidade, o ato de outorga, regulado pelo De
creto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re-

Aprova o ato que outorga à Funda
ção Expansão Cultural Rádio e TV Canoi
nhas, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada,
com fins de exclusivamente educativos,
na cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Antônio Carlos Konder Reis)

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

*Projeto inicial publicado no OCO de 7-12-00

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto legislativo
n° 716/00, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Átila Lins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad,
Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente
Arruda, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, ViI
mar Rocha, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Alexandre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Alceu Colares, Fernando Coruja, José Rober
to Batochio, Bispo Rodrigues, léo Alcântara, Luís
Barbosa, Dr. Benedito Dias e José Aleksandro.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° a09-A, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.174
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senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos- PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
so voto é por sua aprovação. E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Sala ~a Comissão, 14 de fevereiro de 2000. - SUMÁRIO
Deputado Atila Lins, Relator.

111 - Parecer da Comissão



MENSAGEM N° 1.249/00

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 812-A, DE 2000
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dação do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - De-
1996. putado Inaldo Leitão, Presidente.

Cabe a esta Comissão, nos termos do artigo 32,
11, a, examinar a proposição no aspecto constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apre
ciação da Câmara dos Deputados ou de suas Comis
sões.

É o relatório.

11- Voto

Já o voto do nobre Deputado Hermes Parcianel
lo, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, consigna "O ato de outorga obede
ce aos princípios de constitucionalidade, especial
mente no que se refere aos artigos 220 e 223 da
Constituição Federal".

Cumpre-nos, neste voto, manifestarque do ponto
de vista constitucional a proposição não merece restri
ção ou reparo. Ela atende, igualmente, aos princípios
de juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Proje
to de Decreto Legislativo n° 809 de 2000, cujo parecer
nos foi pedido pelo excelentíssimo senhor Presidente
desta Comissão, nobre Deputado Ronaldo Cesar Coe
lho, por despacho, datado de 15defevereiro corrente.

Sala da Reunião, 20 de fevereiro de 2001. - Depu
tado Antônio Carlos Konder Reis, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 809/00, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Antônio Carlos Konder Reis.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos,Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad,
Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente
Arruda, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Vil
mar Rocha, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Alexandre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Alceu Colares, Fernando Coruja, José Rober
to Batochio, Bispo Rodrigues, Léo Alcântara, Luís
Barbosa, Dr. Benedito Dias e José Aleksandro.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária do Cruzeiro a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
de cidade de Umirim, Estado do Ceará;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Deputado Léo Alcânta
ra)

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art.54)

* Projeto inicial publicado no OCO de 7-12-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 1.249, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n° 276, de 14 de junho de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária do Cruzeiro a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora, na cidade de
Umirim, Estado do Ceará.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado Hermes Parcianello, nos
termos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa



11I - Parecer da Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

51 8 LEGISLATURA - 38 SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado César Bandeira, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO N° 0112001

Em 27-3-2001
Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

TVR N° 396/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 6 de outubro de 2000, que
outorga concessão à Fundação Tv Educativa Univer
sidade Católica de Santos, para executar, pelo prazo
de 15 anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Cubatão, Estado de
São Paulo".

Ao Deputado BISPO WANDERVAL

TVR N° 463/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 487, de 14 de agosto de

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 812/00, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Léo Alcântara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente. Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad,
Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente
Arruda, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, ViI
mar Rocha, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Alexandre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Alceu Colares, Fernando Coruja, José Rober
to Batochio, Bispo Rodrigues, Léo Alcântara, Luís
Barbosa, Dr. Benedito Dias e José Aleksandro.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

"

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,
XII:

§ 30 O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

"Art. 48. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 10, 30 e 50 do art. 223
da mesma Carta Política:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 10
• O Congresso Nacional apreciará

o ato no prazo do art. 64, §§ 20 e 40
, a con

tar do recebimento da mensagem.

§ 50 O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de 15 para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, observadas, outrossim, as
normas da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo n° 812, de 2000.
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das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou Sala da Comissão, 20 de março de 2001. - De-
de suas comissões. putado Léo Alcântara, Relator.

Por sua vez, o art. 21 , XII, a, da Constituição Fe
deral, dispõe:

"Art. 21. Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou medi
ante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;"



COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

51 8 LEGISLATURA - 3° SESSÃO LEGISLATIVA
ORIDINÁRIA

O Presidente da Comissão, Deputado Marcos
Cintra, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO N° 1/01

Em 27-3-01
Ao Deputado ALEX CANZIANI
Projeto de Lei Complementar n° 164/00 - do

Sr. Max Rosenmann - que "permite ao turista estran
geiro requerer devolução das contribuições do PIS e
da COFINS incidentes na compra de mercadorias no
território nacional, bem como permite aos Estados e
Distrito Federal celebrar convênio que admita a devo
lução do ICMS, nesses casos".

Ao Deputado ANTONIO DO VALLE
Projeto de Decreto Legislativo n° 406/00 - do

Sr. Haroldo Lima - que "proíbe a venda das ações da
Petróleo Brasileiro SA (PETROBRAS) em poder da
União que excedem o limite mínimo para a manuten
ção do caráter estatal da empresa".

Ao Deputado CARLlTO MERSS
Projeto de Lei n° 3.995/00 - do Sr. Marcos Cin

tra - que "dispõe sobre os limites da receita bruta
anual das empresas inscritas no Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, de que trata a Lei n° 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996, e dá outras providências".

Ao Deputado EMERSON KAPAZ
Projeto de Lei n° 3.870/00 - do Sr. Ricardo Izar

- que "permite a inclusão dos laboratórios de análi
ses clínicas no SIMPLES, instituído pela Lei n° 9.317,
de 5 de dezembro de 1996".

Projeto de Lei na 3.916/00 - do Sr. João Coser 
que "estende os Benefícios previstos na Lei na 1.060,
de 5 defevereiro de 1950, à Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte".

Ao Deputado GERSON GABRIELLI
Projeto de Lei n° 3.7171/00 - do Sr. Alceu Col

lares - que "acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nE
9.492, de 10 de setembro de 1997, que define compe-
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2000, que autoriza a Associação Comunitária de Aba- outorga concessão à Fundação Osny José Gonçal-
diânia a executar, pelo prazo de três anos, sem direito ves a executar, pelo prazo de 15 anos, sem direito de
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
na cidade de Abadiânia, Estado de Goiás". gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade

TVR N° 549/00 - do Poder Executivo - que de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina".
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.
constante da Portaria 504, de 23 de agosto de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária Amargosa a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Amargosa, Estado da Bahia".

Ao Deputado FRANCISTÔNIO PINTO

TVR N° 371/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria N° 396, de 31 de julho de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária de Rádio
Educação e Cultura de Pádua FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Santo
Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro".

Ao Deputado HERMES PARCIANELLO

MENSAGEM N° 1.229/98 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 13 de outubro de 1998,
que renova a concessão outorgada à Rádio Paulista
LTDA, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Recife, Estado de Per
nambuco".

Ao Deputado IRIS SIMÕES
TVR N° 585/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 8 de novembro de 2000, que
outorga concessão à Fundação de Fátima a executar,
pelo prazo de 15 anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo".

Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

TVR N° 294/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 15 de setembro de 2000,
que renova a concessão da TV São José do Rio Preto
LIDA, para explorar, pelo prazo de 15 anos, a partir
de 11 de outubro de 1999, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo".

Ao Deputado NELSON PROENÇA

TVR N° 584/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 8 de novembro de 2000, que



DESIGNAÇÃO

AFFONSO CAMARGO Proposta de
Fiscalização e Controle n° 48/96 - Augusto Nardes 
que "encaminha denúncia ao Tribunal de Contas da
União sobre irregularidades contrárias ao Princípio
da Economicidade, existentes na Administração PÚ-
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tência, regulamenta os serviços concernentes ao pro- blica Federal, referentes aos casos de desperdício do
testo de títulos e outros documentos de dívida e dá dinhéiro público, solicitando seja realizada inspeção
outras providências". extraordinária de natureza operacional nas unidades

Ao Deputado GILBERTO KASSAB administrativas da União que possuem obras não
Projeto de Lei n° 3.327-AlOO - da CPI dos Me- concluídas ou com cronograma de execução incom-

dicamentos - que "dispõe sobre a vedação da inclu- patível com o prazo inicial previsto em contrato".
são no custo dos medicamentos dos preços de DA. HELENa - Representação n° 6/2000 -

transferência e dá outras providências". Rubens José França Bomtempo e Paulo Roberto
Ao Deputado JAIRO CARNEIRO Mustrangi de Oliveira - que "representa perante a
Projeto de Lei n° 3.639-AlOO _ do Poder Execu- Comissão ?e Fiscaliz?çã? Financeira e Controle con-

tivo (MSC n° 1.422/00) - que "desvincula, parcial- tra. o Pref~lto de Petr~p~hs/RJ~ senhor.Leandro Sam-
mente, nos exercícios de 2001 e 2002, a aplicação paio, deVido a ocorrencla de Irregulandades no e~-
dos recursos de que tratam os arts. 48, 49 e 50 da Lei prego de ve~as do FUND~F (Fundo de Manutençao
n0 9.478 de 6 de agosto de 1997 pertencentes à e Desenvolvimento do Ensmo Fundamental e de Va-
União". ' , lorização do Magistério) naquele município".

Ao Deputado JOÃO PIZZOLATTI FERNANDO ZUPPO Proposta de
Projeto de Lei n° 3.738/00 - do Sr. Nair Xavier Fisc~lizaç~o E Controle ~o ~6/97 --: Cu~ha !3ue~o -

Lobo - que "especifica condições a serem observa- qu.e propoe que a C?~lssao d~ Flscahzaçao Fman-
das para a implementação de programas de incentivo cel~~ ~ .Con~role_ solicite ~o.Tnbunal d~ ~o~t~s da
ao turismo financiados, no todo ou em parte, por re- Umao 'flscahzaçao especial Junto aos Mmlstenos d~
cursos públicos federais". Fazenda e do Trabalho e da Casa da Moeda do Brasil

À Deputada MARISA SERRANO - CMB, relativamente ao contrato para confecção

P . t d L . ° 3973/00 d S Alb F das novas carteiras de trabalho".rOJe o e el n. - o r. erto ra-
ga - que "estabelece regras para a cobrança de diá- MANOEL SAL~IANO - Repres~ntaça? !10

rias por hotéis e estabelecimentos congêneres, e dá 11/2?00 ~ P~ulo ~annh? - que requerl~ Comlssao
outras providências". de Flscahzaç~o Fman.celra e Controle, representar

Ao Deputado MÚCIO SÁ contra o Analista de Fmanças e Controle Externo do
. . ° TCU, Senhor Danilo Adelwal Mendes Reis, sugerindo

Projeto de Lei ~ 3.,759/00 - do ~r. Ronaldo àquele Tribunal que seja instaurado inquérito admi-
Vasconcellos - qu~ obnga a manutençao ~~ repre- nistrativo com o fim de apurar os possíveis ilícitos pra-
s~ntante para aten~l.mento pessoal aos usuanos nas licados pelo referido servidor; pede ainda intervenção
cl~~des que especlfl<:a, por p?~e das empresas ad- na SECEXlMA".
mmlstradoras de cartao de credito".

Ao De utado SEBASTIÃO MADEIRA . ~AR_COS DE JESUS Proposta ~ de
. p. ° Flscallzaçao e Controle n° 22/99 - Ayrton Xerez -

. Projeto de Lei Complementar n ,,1 ~1/00 - do Sr. que "propõe que a Comissão de Fiscalização Finan-
Raimund..o G~~;s de Matos - que cna o Fundo de ceira e Controle fiscalize a operação de venda de
Reparaç~o CIvil. . ° . 20% das ações da Embraer, realizada entre o grupo

proJet~ ~e ~el n 4.103/01 - do Sr. LI.ncoln Por- controlador e o consórcio francês adquirente".
tela .--: que dlspoe sobre a venda de medicamentos SALOMÃO GURGEL P t d
genencos" ropos a e

. . _ Fiscalização e Controle 40/2000 - Geraldo Magela -
S?la da Comlssao, 27 de março. ~e 2001. - que propõe que a Comissão de Fiscalização Finance-

Aparecida de Moura Andrade, Secretana. ira e Controle, fiscalize os investimentos realizados
COMISSÃO DE FISCALlZACÃO pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Ban-

FINANCEIRA E CONTROLE co do Brasil - PREVI no projeto Costa de Sauípe".
WALDOMIRO FIORAVANTE - Proposta de

Fiscalização e Controle n° 07/99 - Geraldo Magela e
outros (João Grandão, José Pimentel, Ricardo Berzo
ini e Wellington Dias) - que "propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize as
operações de empréstimo do Banco do Brasil para a
Construtora Encol".
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Em 27 de Março de 2001. - Maria Helena Pi
nheiro Monteiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

51 LEGISLATURA - 38 SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado César Bandeira, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

REDISTRIBUiÇÃO N° 01/2001

Em 27-3-2001
Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
TVR N° 240/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 271 , de 14 de junho de 2000,
que autoriza a Associação ComunitárIa d~ J.oviânia a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Joviânia, Estado de Goiás".

Ao Deputado AUGUSTO FRANCO
TVR W 229/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 260, de 14 de junho de 2000,
que autoriza a Associação Cultural Comunitária dos
Moradores de Sales Oliveira a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Sales Oliveira,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado CORAUCI SOBRINHO

TVR N° 265/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 311, de 5 de julho de 2000,
que autoriza a Associaçao Cultural Comunitária Seri
ema a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria, na cidade de Água Boa, Estado de Mato Grosso".

Ao Deputado FRANCISTÔNIO PINTO
MENSAGEM W 1.483/98 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 24 de novembro de
1998, que "Renova a concessão da Rádio São João
Del Rei S/A, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São João Del Rei,
Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado IRIS SIMÕES
TVR N° 188/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 348, de 17 de julho de 2000,
que outorga permissão à Fundação Sônia Ivar a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência

modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Brazlândia, Distrito Federal".

Ao Deputado JOÃO ALMEIDA
TVR N° 108/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 190, de 17 de maio de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária Esperança e
Paz - ASCEPAZ, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária na cidade de Ouro Preto D'Oeste, Estado
de Rondônia".

Ao Deputado JORGE PINHEIRO
TVR N° 393/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da portaria n° 585, de 26 de setembro de
2000, que outorga permissão a Fundação Vida, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Martins, Estado do Rio Grande do Norte".

Ao Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
TVR N° 233/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 264, de 14 de junho de 2000,
que autoriza a Fundação Pedro Coêlho de Resende a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Boa Hora, Estado do Piauf'.

Ao Deputado JOSÉ ROCHA
TVR W 132100 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 224, de 31 de maio de 2000,
que autoriza a Rádio Comunitária Educadora FM 
RACElFM, para executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba".

Ao Deputado MARÇAL FILHO

TVR N° 239/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 270, de 14 de junho de 2000,
que autoriza a Associação Cultural Dona Maria Ver
gentina a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo".

Ao Deputado MATTOS NASCIMENTO

TVR N° 67/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 147, de 25 de abril de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária Samaúma a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
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Em 27-3-01

Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

Projeto de Lei n° 4.671-A198 - do Sr. Jair Meri
eguelli - que "disciplina a instalação, uso e manuten
ção de sistemas de injeção de combustível, sondas
de controle de mistura, conversores catalíticos, siste
mas de escapamento de gases em veículos automo
tores e dá outras providências".

Ao Deputado DELFIM NETTO

Projeto de Lei n° 2.032/99 - do Sr. Freire Júnior
- que "acrescenta parágrafo ao art. 4° da Lei n°
7.827, de 27 de setembro de 1989, que 'regulamenta
o art. 159, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal,
institui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste - FeO, e dá ou
tras providências". (Apensado o PL n° 3.537/00)

Projeto de Lei n° 3.245/00 - do Sr. Ricardo Fer
raço - que "estabelece Programa de Desenvolvi
mento das Regiões Centro e Sul do Estado do Espíri
to Santo, e dá outras providências.

Ao Deputado EMERSON KAPAZ

Projeto de Lei n° 32-A/99 - do Sr. Paulo Rocha
- que "cria o balanço social para as empresas que
menciona e dá outras providências".

Ao Deputado FERNANDO FERRO

Projeto de Lei n° 753/99 - do Sr. Miro Teixeira 
que "altera a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
dispondo sobre a política energética nacional e as ati
vidades relativas ao monopólio do petróleo". (Apensa
do o PL n° 1.007/99)

Projeto de Lei nO 3.414/00 - do Sr. Ricardo Fer
raço - que "define nova modalidade de tarifa de
energia elétrica e dá outras providências".

Ao Deputado GERSON GABRIELLI

Projeto de Lei N° 2.559/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a inclusão de hos
pitais no sistema integrado de pagamento de impos
tos e contribuições das microempresas e das empre
sas de pequeno porte - SIMPLES". (Apensados os
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c1usividade, serviços de radiodifusão comunitária, na COMISSÃO DE ECONOMIA,
cidade de Cacoal, Estado de Rondônia". INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ao Deputado NÁRCIO RODRIGUES 51 8 LEGISLATURA - 38 SESSÃO LEGISLATIVA

TVR N° 220/00 - do Poder Executivo - que ORDINÁRIA

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato O Presidente da Comissão, Deputado Marcos
constante da Portaria n° 289, de 21 de junho de 2000, Cintra, fez a seguinte:
que autoriza a Associação Movimento Comunitário
com Rádio Local Panorama FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Custódia,
Estado de Pernambuco".

Ao Deputado PAULO MARINHO

TVR N° 397100 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 6 de outubro de 2000, que
outorga concessão à Fundação Nazaré de Comuni
cação, para executar, pelo prazo de 15 anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Belém, Estado do Pará".

Ao Deputado PEDRO CANEDO

Projeto de Lei n° 1.325/99 - do Sr. Sérgio Reis
- que "acrescenta dispositivos à Lei n° 9.472, de 16
de junho de 1997, que dispõe sobre a organização
dos serviços de telecomunicações, a criação e funcio
namento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional
n° 8, de 1995".

Ao Deputado SAULO COELHO

TVR N° 230/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 261, de 14 de junho de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária Clóvis Mânica
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul".

Ao Deputado VIC PIRES FRANCO

TVR N° 270/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 318, de 5 de julho de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária Cultural de
Comunicação Esperança e Vida a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de São João
da Boa Vista, Estado de São Paulo".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.
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PL.:s nOs: 3.691/00, 2.560/00, 2.756/00, 3.798/00,
3.800/00, 3.801/00, 3.802/00, 3.803/00 e 3.820/00)

Ao Deputado JURANDIL JUAREZ
Projeto de Lei n° 3.478/00 - do Sr. Paulo Paim

- que "altera a redação do inciso 11, do artigo 202 da
Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996". (Apensados os
PL.:s nas: 3.529/00 e 3.572/00)

À Deputada L1DIA QUINAN
Projeto de Lei n° 975-A/95 - do Sr. Paulo Feijó

- que "cria o Seguro Nacional de Saúde e a Contribu
ição Nacional de Saúde e dá outras providências".

Ao Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES

Projeto de Lei nO 1.382195 - do Sr. Nelson Mar
chezan - que "estabelece diretrizes para a descon
centração industrial". (Apensado o PL nO: 1.528/96)

Projeto de Lei n° 99/99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "cria a Zona de Livre Comércio do Município de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras provi
dências". (Apensado o PL nO 1.200/99)

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.
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São Paulo

Alberto Golduail .............•... PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando
Zuppo S.PART.
Cilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS
João paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Jose Coimbra PTB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini P8DB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella , PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury , PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erllnnina PSB
Marcelo Barbieri , PMDB
Marcos cintra , PFL

Medeiros PL
Mi.chel Temer. __ PMDB

Milton Monti , PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nela Radalfa PMDD
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Pantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
PLu[eSSUL Luizinho PT
Ricardo Berzoini , .PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Turna PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória , .PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
xico Graziano o •••••••••••• PSDB
Zulaiê Cobra , PSDB

Mato Grosso
Celcita pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes , PSDB
Wilson Santos PMDD

Distrito Federal
Agnelo Queiroz 0 ••• PCdoB
Alberto Fraga , PMDB
Geraldo Magela , PT
Jorge pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce o ••••••• • .PPB

Goiás
Aldo Arantes. o •••••••••••••••••• PCdoB
Barbosa Neto P1IDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PlmB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra , PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
zé Gomes da Rocha , , .. PMDB

Mato Grosso do Su1
Flávio Derzi PMDB
João Grandão. . . . .. . prp
Manoel Vit6rio PT
Marçal Filho PMDB
Marioa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian , '" .PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo , PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani P8DB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico , PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra , PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez : PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcin M~~nR._ _.. _ PTB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Ncloon Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
San~6s Filho '" , .. PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez · .. PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja , PDT
Gervásio Silva , PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna '" PMDB
Serafim Venzon _.. PDrr

vicente Caropreso PSDB
Rio Grande do Sul

Adão Pr8tto _ PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Ana Maria Coroa. '" ..........•.. PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer .. '" PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro , PSB
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho P~IDB

Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi Pl-'lDB

Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos , PDT
Roberto Argenta PHR
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst. PPB
Waldamiro Fioravante PT '~" ~

Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

André Benassl
Antônio Jorge

Armando Abllio
Félix Mendonça
Júlio Semeghinl

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
Zila Bezerra

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Suplentes

Fax 318-2142

Agnaldo MUniz
2 vagas

EUJácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Glovanni Queiroz
Pompeu de Mattos
1 vaga

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones. 318-6916/6978/6979/6981

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente' Francistônlo Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente' Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente
Titulares

Suplentes

Presidente: Luis Carlos Helnze (PPB)
1° Vice-Presidente' Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Heleni/do Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelll
Nilo Coelho
Odfllo Balbinotti
Saulo Pedrosa
XIco Graziano

Alex Canzianl
Átila Lira

José Carlos Martinez
José MllJtão

Josué Bengtson
Léo Alcântara
Mareio Fortes

Marinha Raupp
Nelson Marquezelh

Rafael Guerra
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldl

Alberto Goldman
Augusto Franco
Ins Simões
João Almeida
Juho Semeghlni
LUIz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narclo Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Sllas Câmara
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

2 vagas

Abelardo Luplon
Adauto Pereira
FrancIsco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátlaAbreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Calado
1 vaga

PMDB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avellno
Marcelo Castro
Moacir Mlcheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Si/as Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérlco Filho
Ana Catarina

Darcfslo Perondi
Jurandll Juarez

MÚclo Sá
Olavo Calheiros

4 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Coraucl Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Paulo Mannho
Santos Filho

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
CleonâncIo Fonseca
Hugo Biehl
LUIs Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelh

Orlando Desconsl
Orlando Fantazzlnl

Wellington Dias

Almir Sá
Dllceu Speraflco
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Vadão Gomes

PMDB

Benito Gama
Hermes Parclanello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barblen
Maurflio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Gastão Vieira
Gustavo Fruet

João Magalhães
Jonival Lucas JÚnior

José Borba
Leur Lomanto

Roland Lavigne
3 vagas

PT

Ezfdlo Pinheiro
João Tota (PPB)
Kincas Mattos

Bloco (PSB, pedoB)

Ehseu Moura (PPB)
Tânia Soares

1 vaga

Babá
Gllmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso
Tllden Santiago

Angela Guadagnln
Esther Grossl
Iara Bernardi
Luciano Zica

Paulo Delgado



Francisco Silva (PL)
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
VIC Pires Franco (PFL)
1 vaga

PPB

Arnaldo Fana de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wlgberto Tartuce

Geovan Freitas
Júlio Redecker (PPB)
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavlgne
2 vagas

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Pedro Novais
Rita Camata

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Aldo Arantes
Luiza Erudlna
Valdecl Palva (PSL)

Bloco (POT, PPS)

Glvaldo Canmbão
Kincas Mattos

1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

João Paulo
José Pimentel

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Waldir Pires

Agnaldo MUniz
Dr. Hélio
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

BIspo Wanderval
Oliveira Filho

Vivaldo Barbosa
2 vagas

BIspo Rodngues
José Egydio

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

PPB

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustlano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédlo Rosa

BIspo Wanderval
José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bispo Rodngues
Luciano Blvar

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochlo

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTÇA E
DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente. Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente. Osmar Serragllo (PMDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretáno SérgiO Sampaio Contrelras de Almeida
Local' Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

Suplentes

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Pedro Pedrossian

Badu Picanço
ClOVIS Volpi
LUIz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente' Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tllden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Luciano Plzzatto (PFL)
Titulares

Expedito Júnior
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Ricardo Fiuza

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

VIC Pires Franco

Anlvaldo Vale
Átila Lira

BOnifáCIO de Andrada
Edlr Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nlclas Ribeiro
Odrllo Balblnottl

Ricardo Rique
Sampaio Dóna

Ubiratan Aguiar

Aldlr Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Moronl Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Robson Tuma
Vllmar Rocha

André Benassl
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Munlo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PMOB

Cezar Schlrmer
Conolano Sales

Mana Lúcia
Mauro Benevides

PMOB
Ana Catarina
Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto

Anllbal Gomes
João Colaço

Mauro Lopes



Luiz Bittencourt
1 vaga

Ana Maria Corse
João Paulo
LUIZ Alberto

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Silas Brasileiro
1 vaga

PT

Fernando Gabeira (PV)
Ivan Valente

Manoel Vltóno

PPB

Cunha Bueno
José Janene

Eliseu Moura
Simão Sessim

DJalmaPaes

João Sampaio

PPB

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Comélio Ribeiro

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

InáCIO Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

SérgIo Novais
Vanessa Grazziottln

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB)

PV

Nllmáno Miranda (PT)

Llncoln Portela

1 vaga

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Olfmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

Secretário: Jorge Hennque Cartaxo de Arruda
Local· Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax. 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOSSecretáno· Aurenilton Araruna de Almeida
Local· Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones. 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente. lédlo Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regls Cavalcante (PPS)
Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzlo
Carlos Mosconi

JuqUlnha
Lúcia Vânia

MárCIO Matos
1 vaga

Presidente: DJalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Adolfo Mannho
Edlr Oliveira
João Castelo
João Leão
José COimbra
Marinha Raupp

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Airton Roveda
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira
Ubiratan Aguiar

Bloco (PFL, PST)

Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Danilo de Castro
Inaldo Leitão

4 vagas

Laura Carneiro
Moroni Torgan

3 vagas

LUlslnho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cesar Bandeira
KátlaAbreu

Pedro Fernandes
Roberto Pessoa

1 vaga

PMOB

PMDB

Antônio do Valle
Lamarline Posella
Rita Camata
2 vagas

Alberto Fraga
Alceste Almeda

Freire Júnior
Maurflio Ferreira Uma

1 vaga

Euler Morais
Eunfcio OliveIra
Gustavo Fruet
José Chaves
José índio

ClOVIS IIgenfritz
Iara Bernardi
Mana do Carmo Lara

Asdrubal Bentes
João Mendes

3 vagas

PT

Dr. Rosinha
Hennque Fontana

Waldomiro Fioravante

Marcos RolJm
Nelson Pellegnno
Padre Roque

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares

PT

PPB

Luiz Eduardo Greenhalgh
Nllmáno Miranda

Orlando Fantazzlni

2 vagas



Secretána Aparecida de Moura Andrade
Local· Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a 318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo·Baltazar

Bloco (PDT, PPS)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Secretário. Marclo Marques de ArauJo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax. 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Regis Cavalcante

Llncoln Portela

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente· Walfrido Mares GUIa (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Ura (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente· Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Alex Canzlanl
Arthur Vlrgfllo
Marclo Fortes
Maria Abadia
Sebastião Madeira
Zlla Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Rubem Medina

PMDB

Antônio do Valle
Edison Andnno
Jurandll Juarez
Múcio Sá
1 vaga

PT

Suplentes

AntoniO Cambraia
Badu Plcanço
Léo Alcântara

Lldla QUlnan
Marisa Serrano

Veda Cruslus

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli
Ricardo Fiuza

2 vagas

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemlr Moka

1 vaga

Átila Lira
BOnifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
FláVIO Arns
Marisa Serrano
Walfndo Mares GUIa

Celclta Pinheiro
Costa Ferreira
LUIS Barbosa
Nlce Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrelia

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossl
Ivan Valente
Professor Luizinho

Alcione Athayde
Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)

Fernando Gonçalves
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Raimundo Gomes de Matos

Ubiratan Aguiar

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Joel de Hollanda

Mauro Fecury
Raimundo Santos

Santos Filho
1 vaga

PMDB
Jonival Lucas JUnior

Maria ElVira
Milton Montl

Osmar Serraglio
1 vaga

PT
Gllmar Machado

Luiz Alberto
Padre Roque

PPB
AntOniO Joaquim Araújo

EUriCO Miranda
José Unhares

Jacques Wagner
Manoel Vltóno
Vlrgfllo GUimarães

PPB
Delfim Netto
João Pizzolatti

Carhto Merss
Fernando Ferro

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
LUIZ Fernando

Agnelo Queiroz
Mlriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

DjalmaPaes
1 vaga

Clementlno Coelho

Bloco (PSB, PCdoB)

Glvaldo Carimbão Herculano Anghlnettl (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
EniO Baccl

Bloco (PDT, PPS)

Rubens Bueno
1 vaga

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local· Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 6905/7011/7012 Fax. 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Michel Temer (PMDB)
1° Vice-Presidente. Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr (PFL)
3° Vice-Presidente: José Plmetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Secretária· Mana Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones· 318-6960 a 6989/ 6955 Fax: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PST)
Titulares

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

João Almeida
João Leão

José Coimbra
MárCIO Matos
Rodngo Maia

Zenaldo Coutinho

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Antônio do Valle
João Matos

Saraiva Felipe
2 vagas

PMOB

Affonso Camargo
João Caldas
Wlgberto Tartuce (PPB)
2 vagas

João Magalhães
LUIZ Fernando (PPB)
Mauro Benevides
2 vagas

Dr Heleno
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feljó
2 vagas

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Euler Ribeiro
Gerváslo Silva

Gilberto Kassab
Moreira Ferreira

Nlce Lobão
Osvaldo Coelho

2 vagas

Adolfo Marinho
Anlvaldo Vale
Basilio Vlllani

Juquinha
LUIZ Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia

3 vagas

PMOB

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Mlhtão
Max Rosenmann
Rodrigo Mala
Sampaio Dóna
Silvio Torres
Yeda Crussius
2 vagas

Chico Sardelli
Deusdeth PantOJa
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr
Luiz Dantas
Mussa Demes
Paudemey Avelino

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

PT

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzolnl

Alolzlo Mercadante
Clovis IIgenfritz

Geraldo Magela
Milton Temer

Nelson Pellegrino
Waldomlro Fioravante
Welllngton Dias

PT
João Grandão

Luiz Eduardo Greenhalgh
Vlrgllio Guimarães

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga SérgiO Miranda

Bloco (POT, PPS)

Salomão Gurgel Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus Medeiros
Fernando Zuppo (S Partido)1 1 vaga

PPB

Edlnho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter JÚnior
João Mendes (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Comélio Ribeiro
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Olfmpio Pires
Pedro Eugênio

Delfim Nelto
Em Voltollni

Salomão Cruz
1 vaga

Gonzaga Patnota
1 vaga

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Dilceu Speraflco
Iberê Ferreira

PPB
Márcio Reinaldo Moreira

Pedro Corrêa

Bloco (PL, PSL)

EUjáclo Simões FrancIsco Silva

Secretána Mana Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

B Sá
Chiquinho Feitosa

Luiz Plauhyhno
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renlldo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente Salvador 21mbaldl (PSDB)
2° Vice-Presidente FrancIsco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente' Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
JuqUlna
Niclas Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador 21mbaldl

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lfdia QUlnan
Lúcia Vânia
Osmânlo Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renlldo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovalr Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Gervásio Silva
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira
Pedro Pedrosslan
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

ElIseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Biltencourt

Yvonlton Gonçalves

PMDB

Almerinda de Carvalho
Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Mala
Marcos Gadelha
Remi Tnnta
Ursicino Queiroz

PMDB

Celclta Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanlo Guerra
João Caldas

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Calado

Wilson Braga
1 vaga

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Ricardo Barros (PPB)

PT

Fernando Ferro
Luciano Zlca
Luiz Sérgio

PPB

José Janene
Vadão Gomes

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Bloco (PDT, PPS)

Edlnho Bez
Flávio DerzI

Salatlel Carvalho
2 vagas

Adão Preito
Avenzoar Arruda

Jorge Bittar

Romel Anlzio
1 vaga

Jandlra Feghali

Darcfslo Perondl
EnI Voltohni (PPB)
JOnival Lucas JÚnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Rose de Freitas (PSDB)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Hennque Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
José Linhares

PT

PPB

Euler Morais
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Themfstocles Sampaio

Waldemir Moka
3 vagas

João Magno
Luci Cholnackl

Mana do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

EZldlo Pinheiro (PSB)
Iberê Ferreira

Mirian Reld (PSB)
Pastor Amanldo

Airton Dipp
Clemenlino Coelho

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

Secretána' Lenlvalda S Lobo
Local. Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946

Ollmplo Pires
1 vaga

Phllemon Rodngues

Fax 318-2137

Eber Silva (PST)
Jandlra Feghah

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Agnelo Queiroz
LUlza Erundlna

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax. 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente. Laura Carneiro (PFL)

1°Vice-Presidente. José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

José Egydio
1 vaga

1 vaga
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente Freire JÚnior (PMDB)
1° Vice-Presidente. Lmo ROSSI (PSDB)
2° Vice-Presidente' LUIz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente Herculano Anghinettl (PPB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Basilio Vlllanl
Chico da Pnncesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Mário Negromonte
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis

Alex Canzlani
Candinho Mattos

Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Narcio Rodngues

Paulo Felj6
Silas Câmara
Silvio Torres

Vlttorio Medioli
1 vaga

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Secretána Anamélia Ribeiro Correia de AraúJo
Local Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones 318-6987/6990/7004/7007 FAX 318-2152

Bloco (PSDB, PTB)
Anrbal Gomes (PMDB)

Presidente Phllemon Rodrigues (PL)
1°Vice-Presidente Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente Mauro Lopes (PMDB)
Titulares

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Franclstônlo Pinto
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

PMDB
João Henrique Glycon Terra Pinto
Marcelo Teixeira Hermes Parclanello
Mauro Lopes João Magalhães
Norberto Teixeira José Chaves
Olavo Calheiros José índio
Pedro Chaves Marcos Lima
2 vagas 2 vagas

PT

Carlos Santana Jaques Wagner
João Magno João Coser
Pedro Celso Luiz SérgiO
Teima de Souza Nilson Moura

PPB
Albérico Filho (PMDB) Hugo Blehl
Almir Sá Jair Bolsonaro
Ary Kara Simão Sessim
Asdrubal Bentes (PMDB) Telmo Kirst

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patnota Pedro Valadares
Wanderley Martms 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Airton Cascavel Glovannl Queiroz
Lael Varella (PFL) João Sampaio

Bloco (PL, PSL)
Phllemon Rodrigues Cabo Júlio
Robéno Araújo De Velasco

PTN
José de Abreu 1 vaga

Secretáno Ruy Ornar Prudênclo da Silva
Local Anexo 11, Pavimento Supenor, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax. 318-2153

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente Eurrpedes Miranda (PDT)
1° Vice-Presidente: Airton Cascavel
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente. Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda

Eurrpedes Miranda

1 vaga

Conolano Sales
João Tota (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Eduardo Campos
1 vaga

Arthur Vlrgrllo
Jnaldo Leitão

José Carlos Elias
Lúcia Vânia

Nárcio Rodrigues
2 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Ricardo Barros

Ana Mana Corso
Carlos Santana

Pedro Celso

PT

PPB

PMDB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PFL, PST)

Almennda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
3 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
LUIz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rlque

Evandro MJlhomen
Vanessa Grazziotin

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelll
Paulo Paim

Herculano Anghmettl
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Divaldo Suruagy
José Múclo Monteiro
Luciano Castro
Wilson Braga
2 vagas

Freire Júnior
Laire Rosado
Lamartme Posella
Lino RossI (PSDB)
1 vaga

Medeiros



Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

PPB

Dr. Benedito Dias Pastor Amarildo
Salomão Cruz 1 vaga

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
VIC Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Frelte Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vltório
Marcos Afonso

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo

Marinha Raupp
Mário Negromonte

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátlaAbreu

LUlslnho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúclo Moura

Mário de Oliveira
2 vagas

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Elias Murad
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioll

Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
ClaudiO Cajado
FranCISco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim FranCISco
José Thomaz Nonõ
MáriO de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia
Synval Guazzelli

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

Antonio Kandlr
Dr. Heleno

Manoel Salviano
MUrllo Domingos

Nelson Otoch
Nelson Trad

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Luplon
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Castro

Luciano Plzzatto
Robson Tuma
Vllmar Rocha

Edison Andrlno
Eunfcio Oliveira

Germano Rlgotto
Lalre Rosado

Lamartine PoseUa
Paulo Lima

Renato Vianna
Wilson Santos

1 vaga

José Dirceu
José Genofno
Marcos Rollm

Nllmárlo Miranda
Tllden Santiago

Eurfpedes Miranda

Bloco (POT, PPS)

MárCIO Bittar

Bloco (PL, PSL)

Cunha Bueno
Fernando Dlniz (PMDB)
Lincoln Portela (PSL)
Wagner Salustlano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Robérlo AraúJo Valdemar Costa Neto Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretário· James Lewls Gorman Júnior
Local Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998 / 6999 e 6970

PreSidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente Nelva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente. Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Fax: 318-2145

Suplentes

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Herrmann Neto
Nelva Moreira
Rubens Furlan

Cabo JúliO
De Velasco

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Alexandre Cardoso
Wanderley Martins

1 vaga

Airton Dlpp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

Mattos NaSCimento
Robérlo Araújo

Bloco (PSOB, PTB)
AntOniO Carlos Pannunzlo
Arnon Bezerra

Alberto Goldman
AntoniO Feijão

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A. Sala 125
Telefones 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

InáCIO Arruda

Lincoln Portela

Agnaldo MUniz

Bloco (PSB, pedoB)

SérgiO Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor' Ubiratan Aguiar
e Outros PV

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

PreSidente. Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Secretária' Angélica Mana Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Suplentes

Pedro Eugênio (PPS)

Almerinda de Carvalho
Moram Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

PFL

6 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Clemenlino Coelho (PPS)

PreSidente: ClaudiO Cajado (PFL)

1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr Roslnha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)

Relator' José Teles (PSDB)

Titulares

lédlo Rosa
Laire Rosado
LUIZ Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° aOS-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor. Jandira Feghali

e Outros

AntôniO Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Ricardo Rlque
2 vagas

Átila LinS
ClaudiO Cajado
Jairo Carneiro
José Múclo Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovalr Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Suplentes

César Bandeira
FrancIsco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Oscar Andrade

Ronaldo Calado
Vllmar Rocha

Jorge Bittar
3 vagas

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

PT

PPB

PFL

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wlgberto Tartuce

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
Walter Pinheiro

Ana Catanna
Anrbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Fellclano
Laire Rosado
Luiz Blttencourt

Carlos Alberto Rosado
Celclta Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
Zlla Bezerra

Adolfo Mannho
Antônio Jorge
B Sá
Carlos Batata
Manoel Salvlano
Mana Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feljó

Enio Baccl

POT

Seraflm Venzon
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha

PT

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas



Manoel Vltóno
Vanessa Grazzlotln ( PC do B)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 10 DO ART. 73 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

DJalma Paes

Secretário (a): José Mana Aguiar de Castro
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: Valdlvlno Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Supenor, Sala 165-B
Telefone. 318-7063 Fax. 318-2140

Renato Vianna
Ricardo Izar

PFL

Átila Lins Cleuber Carneiro
Chico SardellJ Kátla Abreu
Jairo Carneiro Lael Varella
José Carlos Coutinho Paulo Braga
Paulo Marinho Paulo Gouvêa
Vilmar Rocha Pedro Fernandes

PT

Carhto Merss João Paulo
Geraldo Magela 3 vagas
Waldir Pires
1 vaga

PPB

Em Voltolim Dr. Benedito Dias
LUIz Fernando Edmar Moreira
Nelson Meurer 1 vaga

POT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL) Eujácio Simões

PPS

Agnaldo Muniz Regis Cavalcante

PHS

Ibrahim Abi-Ackel (PPB) 1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

José Aleksandro

Ohmpio Pires

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Autor: Senado Federal

POT

PPS

PHS

PPB

Bloco (PL, PSL)

Phllemon Rodngues

Jandlra Feghah

Proposição: PEC 281/00

Agnaldo Mumz

Alclone Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

João Sampaio

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Adolfo Mannho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

LUIZ Antonio Fleury
Sampolo Dóna
Sérgio Guerra

1 vaga

Presidente: Aédlo Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente. Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente. Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
PreSidente. Gerson Gabnelll (PFL)

1° Vice-Presidente. Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dllceu Sperafico (PPB)
Relator. Rlcarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serragllo
Pinheiro Landim

Cezar Schirmer
Lalre Rosado

4 vagas

B Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto (Licenciado)
Rlcarte de Freitas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Remido Leal



Saulo Pedrosa 3 vagas 3° Vice-Presidente Romel AnlZIO (PPB)
Sebastião Madeira Relator: Mussa Demes (PFL)
XICO Graziano

Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
PFL

Carlos Dunga Elcione Barbalho
Eliseu Resende Carlos Alberto RosadoFranclstônlo Pinto (PFL) Moacir Micheletto
Jorge Khoury Cleuber CarneiroGlycon Terra Pinto 5 vagas

LUIz Blttencourt Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja

Remi Tnnta Mussa Demes João Carlos Bacelar

Saraiva Felipe Paulo Magalhães José Carlos Aleluia

1 vaga Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant (licenciado) Pedro Pedrossian

PFL Ronaldo Calado Wilson Braga

Claudio Cajado Gerváslo Silva PMOB
Euler Ribeiro José Carlos Coutinho
FrancIsco Rodngues José Mendonça Bezerra Antônio do Valle Barbosa Neto
Gerson Gabnelli Medeiros (S Part.) Armando Monteiro Edlnho Bez
Moreira Ferreira Milton Barbosa Germano Rlgotto Gastão Vieira
Raimundo Santos Paulo Mannho José Priante José Chaves
SérgiO Barcellos Zezé Perrella LUIz Bittencourt Waldemir Moka

Paulo Lima 2 vagas
PT 1 vaga

Adão Pretto João Grandão
Fernando Ferro Marcos Afonso PSOB
Padre Roque 2 vagas Antonio Kandlr Alberto Goldman1 vaga José Mllitão Amvaldo Vale

PPB
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Basflio Vlllani

CleonânCIO Fonseca Augusto Nardes Marcio Fortes Inaldo Leitão

Dilceu Sperafico JOnival Lucas JÚnior (PMDB) Nilo Coelho Manoel Salvlano

Hugo Biehl 1 vaga Ricardo Ferraço Silvio Torres

POT PT

Pompeo de Mattos Fernando Coruja Milton Temer Avenzoar Arruda
Ricardo Berzolnl Henrique Fontana

Bloco (PSB, PCdoB) 2 vagas Vlrgflio Guimarães
1 vaga

Vanessa Grazziotln 1 vaga
PPB

Bloco (PL, PSL) Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolattl Enivaldo Ribeiro

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva Romel Anizlo Gerson Peres
Sampaio Dóna (PSDB) 1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado) Fernando Gabelra (PV) PTa

PHS
Félix Mendonça Eduardo Paes (Licenciado)
Walfrido Mares GUIa 1 vaga

Walfrido Mares GUIa (PTB) 1 vaga

Secretária: Edla Calheiros BIspo
POT

Local' Anexo 11- Sala 165-B Euripedes Miranda Enio Baccl
Telefone: 318-7062/318-7061 Fax: 318-2140 1vaga Fernando Zuppo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Mana Landim Fialho de AgUiar
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPÍTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição. PEC 175/95 Autor. Poder Executivo
PreSidente Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandlr (PSDB)
2° Vice-Presidente:

Eduardo Campos

Marcos Cintra (PFL)

Bloco (PSB, PCdoS)

SérgiO Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part )



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Proposição: RCP 2/99 Autor Sérgio Carvalho e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBFEANIKE

Presidente' Luciano Castro (PFL)
1° VICe-Presidente, Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente' Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Proposição' RCP 3/99 Autor: Aldo Rebelo e Outros

Presidente Aldo Rebelo (PcdoB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator. Silvio Torres (PSDB)

Titulares Suplentes

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Atceste Almeida
Antonio Feijão (PSDB)
Confúcio Moura

PFL

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Badu Plcanço
Max Rosenmann

Niclas Ribeiro
Nllton Capixaba

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra

Alex Canzlani
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Sérgio Reis
Silas Câmara
SilVIO Torres

Darcfsio Perondl
Geovan Freitas
Jurandll Juarez
Nela Rodolfo
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Fernando Gonçalves
JuqUlnha

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Veda Crusius
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Borba
Pedro Chaves

Ricardo Izar

PFL
PT

Babá
Nilson Mourão

Secretário: Erles Janner Costa Gonni
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

2 vagas

Corauci Sobnnho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múclo Monteiro

Secretáno Marcos Figueira
Local' Anexo 11- Sala 151-B
Telefones 318-8430 / 7064 / 7055

IIdefonço Cordeiro
LUIs Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli



Proposição" PEC 203/95 Autor" LaprovltaVlelra e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustlano (PPB)
Relator Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente
2° Vice-Presidente Professor LU/zinho (PT)
3° Vice-Presidente Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes

BIspo Wanderval

Aracely de Paula
Celclta Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
SérgiO Barcellos

2 vagas

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Vlrgfllo Guimarães

3 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Walfndo Mares Guia

Adolfo Marinho
AéCIO Neves

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior

PFL

PT

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Secretáno 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

Bispo Rodrigues

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Llnhares

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Benito Gama
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátla Abreu
Paes Landim
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Albénco Filho
Nelson Proença
Osmar Serragllo
Renato Vianna
2 vagas

Arthur Virgflio
BOnifáCIO de Andrada
João Almeida
Marclo Fortes
Nelson Marchezan
Zulalê Cobra

6 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabelra (PV)

Mansa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regls Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
LavOisier Maia

Luciano Plzzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Calado
Sérgio Barcellos

1 vaga

PPB

PSDB

PFL

PT
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (licenciado)
Vittono Medloll

PMDB
Hennque Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pmheiro
Luiz Blttencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
VIC Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

Agnaldo MUniz (PPS)

Bloco (PSB, pedoB)
Secretána Leila Machado
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone" 318-8434

Fernando Coruja

POT

José Roberto Batochlo

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares DJalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Jandlra Feghali

Ins Simões
Munlo Domingos

José Janene
Robéno AraúJo (PL)

1 vaga

POT

PTB

Clementino Coelho (PPS)

Antonio Joaquim AraúJo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustlano

José Carlos Martinez
1 vaga

Neiva Moreira



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB)
Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Mannho João RibeIro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Urslclno Queiroz Vllmar Rocha
Wilson Braga 1 vaga

PMOB

Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Montl João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenlldo Ribeiro Mana Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Dr. Roslnha Ângela Guadagnln
Fernando Ferro Jair Meneguelh
Gilmar Machado MárcIo Matos (5 Part)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim AraúJo Pastor Amanldo
Enlvaldo Ribeiro Robéno AraúJo (PL)
Nllton Baiano (LicenCiado) Yvonllton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Pnncesa (PSDB)
1 vaga Walfndo Mares GUia

POT

Alceu Collares Dr Hélio

Autor. Poder Executivo

Secretária Fátima Moreira
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060 .

Suplentes

Remi Tnnta

AntÔniO do Valle
Armando Monteiro

Euler MoraiS
FlávIO Derzi

Freire Júnior
Milton Montl

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dóna
Xico Graziano

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Coraucl Sobrinho
João Carlos Bacelar

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

LUCiano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

Delfim Netto
Herculano Anghlnetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodngo Maia

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzolni
Welhngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Coriolano Sales
Edlnho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

AntOniO Cambraia
Antonio Kandlr
Danllo de Castro
Manoel Salvlano
Narclo Rodngues
Veda Crusius

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 (PSOB)
1° Vice-PreSidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-PreSidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator. Edlnho Bez (PMDB)
Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço (PMDB)
Marcondes Gadelha
Pauderney Avelino
Roberto Brant (LicenCiado)
Rubem Medina
1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de JesUs

Suplentes

PFL

Proposição PLP 9/99

Presidente' Enlvaldo Ribeiro (PPB)
1° VIce-PreSidente. Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-PreSidente Osvaldo Blolchl (PMDB)
3° Vice-PreSidente: Dr Roslnha (PT)
Relator Robson Tuma (PFL)
Titulares

Djalma Paes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)
Enio Bacci

POT

Pompeo de Mattos



Bloco (PL, P5T, PMN, P5D, P5L)
Marcos Cintra (PFL) Ronaldo Vasconcellos (S Part)

Bloco (P5B, PCdoB)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição, PEC 374/96 Autor Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente' Ary Kara (PPB)
Relator' Neuton Lima (PFL)
Titulares 5uplentes

Bloco (PL, P5T, PMN, P5D, P5L)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (S. Part )

Secretário. José Maria Aguiar de Castro
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone' 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição. RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros
Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
1° Vice-Presidente: ChiqUinho Feitosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

3° Vice-Presidente: Enlvaldo Ribeiro (PPB)
Relator Múcio Sá (PMDB)

Titulares 5uplentes

Bloco (PMDB, P5T, PTN)

Djalma Paes

Antonio Cambraia
João Almeida

José Carlos Elias
Sérgio Reis

Armando Abrllo
Pinheiro Landim

1 vaga

Bloco (P5DB, PTB)

Bloco (P5B, PCdoB)
José Antonio Almeida

Augusto Franco
ChiqUinho Feitosa
Inaldo Leitão
Sérgio Guerra

Armando Monteiro
Múcio Sá
Olavo Calheiros

Sérgio Miranda

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros (S Part)

Nlce Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

PFL

DjalmaPaes

Almennda de Carvalho
Átila Lins
Couraucl Sobrinho
Gerváslo Silva
Leur Lomanto (PMDB)
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PMDB
Jorge Wilson

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas
César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonô

PFL
Costa Ferreira
Wilson Braga

1 vaga

P5DB PT

André Benassl
Helemldo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Avenzoar Arruda
José Pimentel

Emvaldo Ribeiro
Pedro Corrêa

Fernando Ferro
Wellington Dias

PPB
Antomo Joaquim Araújo

CleonânCIO Fonseca
4 vagas 4 vagas

PDT

Olrmpio Pires Nelva Moreira

PPB Bloco (P5B, PCdoB)

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Arnaldo Fana de Sá
EUrico Miranda

1 vaga

Eduardo Campos

João Caldas

Haroldo Lima

Bloco (PL, P5L)
Philemon Rodrigues

Nelson Marquezelll
1 vaga

Enio Bacci

PDT

Max Mauro
Nllton Capixaba

Conolano Sales (PMDB)

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regls Cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local. Anexo 11, sala 151-B
Telefone 318-7061



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor- Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almennda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente Dr Benedito Dias (PPB)
Relator' Elclone Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

Fátima Pelaes
Lldia QUlnan
Mana Abadia
Marinha Raupp

Ana Catarina
Elclone Barbalho
Geovan Freitas

Bloco (PSOB, PTB)
Eduardo Barbosa

FlávIo Arns
Mansa Serrano

Veda Cruslus
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Marcelo Barblen
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Zezé Perrella
Zila Bezerra
1 vaga

Ana Catanna
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José fndio
Norberto Teixeira

Antonio Feijão
Nlclas Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulalê Cobra
1 vaga

Wellington Dias
3 vagas

PMOB

PSOB

PT

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (licenciado)

2 vagas

4 vagas

Almerinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

PFL
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga
PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Cunha Bueno
João Pizzolatli
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

PPS

PTS

Antomo JoaqUim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizlo

Remido Leal
1 vaga

POT

Alcione Athayde Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias 1 vaga

Miriam Reld Dr. Hélio
Bloco (PSS, PCdoB)

Jandlra Feghali Teima de Souza (PT)
Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo Philemon Rodrigues

POT

Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Remi Trinta

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)
PV

Regis Cavalcante
PPS

Ivan PaIxão

Secretário (a)' FrancIsco da Silva Lopes Filho
Local- Anexo 11, Sala 151-B
Telefone. 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição' PEC 89/95 Autor' Nlclas Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente
3° Vice-Presidente. João Plzzolattl (PPB)
Relator' Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Mana 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 N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzlo

Suplentes

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Proposição PEC 98/99

Alex Canziani

PreSidente. Conolano Sales (PMDB)
1° Vice-PreSidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente
3° Vice-PreSidente: Simão Sessim (PPB)
Relator. Joaquim Francisco (PFL)
Titulares

Regls Cavalcante (PPS)

FrancIsco Rodngues
Jaime Martins

KátlaAbreu
Moreira Ferreira

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
SérgiO Barcellos
Vllmar Rocha



Augusto Franco Danllo de Castro Jaime Martins FrancIsco Garcia
José Teles Irls Simões Marcondes Gadelha Paes landim
Raimundo Gomes de Matos José Carlos Elias Paulo Magalhães Raimundo Santos
Roberto Rocha Jutahy JUnior Ricardo Fiuza Werner Wanderer
Sérgio Reis Narclo Rodngues 2 vagas 2 vagas
2 vagas Saulo Pedrosa

SilVIO Torres PMDB

Bloco (PMDB, PST, PTN) Gustavo Fruet Mauro Benevides

Conolano Sales Cezar Schlrmer Osmar Serragho Nair Xavier Lobo

Gustavo Fruet 5 vagas Renato Vianna 4 vagas

João Matos Ricardo Izar

Mauro Benevides Rita Camata

Nair Xavier Lobo Synval Guazzelll

1 vaga

PFL
PSOB

Aracely de Paula Adauto Pereira Alexandre Santos André Benassi
Euler Ribeiro Gilberto Kassab Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Joaquim Francisco Kátia Abreu Helenildo Ribeiro José Mllltão
JOnival Lucas JUnior (PMDB) Pedro Pedrossian Inaldo Leitão Nelson Otoch
Paulo Braga Zi/a Bezerra João Castelo 2 vagas
VIC Pires Franco 1 vaga Vicente Arruda

PT
Avenzoar Arruda 4 vagas PTMárcIo Matos (S. Part.)
2 vagas Iara Bernardi Fernando Ferro

Marcos Rolim Geraldo Magela

PPB 2 vagas José Pimental

Antonio Joaquim AraúJo 3 vagas Waldir Pires

Simão Sessim PPB
Telmo Kirst Augusto Nardes Celso Russomanno

POT Edmar Moreira 2 vagas

Fernando Zuppo Eber Silva Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB) PTB

Haroldo Lima 1 vaga Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson 1 vaga

Bloco (PL, PSL) PDT
José Roberto Batochlo Conolano Sales (PMDB)

Almeida de Jesus (Licenciado) Marcos Clntra (PFL)
Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo
PPS

Rubens Furlan Agnaldo Muniz Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSl)

PV L1ncoln Portela João Caldas
Sérgio Novais 1 vaga

PPS

Secretário Marcos Figueira de Almeida
Local. Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição. PL 634/75 Autor. Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vics-Presldente Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Secretáno: Sflvio Sousa da Silva
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone. 318-7061

Airton CascavelAyrton Xerêz (licenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição PL 1.483/99 Autor. Dr. Hélio
Presidente. Arolde de OlIveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator' Julio Semeghinl (PSDB)Cesar BandeiraAntÔniO Carlos Konder ReiS



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,

QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição' PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes

Cezar Schlrmer
Germano Rigotto

4 vagas

Benito Gama
Cesar Bandeira
Expedito JÚnior

FrancIsco Coelho
IIdefonço Cordeiro

SérgiO Barcellos
José Carlos Fonseca Jr

PFL

PMOB

Darcfslo Perondl
Edison Andnno
Elclone Barbalho
LUIz Blttencourt
Rita Camata
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vllmar Rocha

Suplentes

Augusto Franco
Iris Simões

Marcio Fortes
Mana Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashl
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
KátiaAbreu

Moroni Torgan
Paulo Mannho
Zezé Perrella

José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

Mauro Benevides
6 vagas

PT

PFL

Arolde de Oliveira
Corauci Sobnnho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
VIC Pires Franco

Titulares

Hermes Parclanello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim
1 vaga

Alex Canziani
Julio Semeghmi
Luiz Piauhylino
Narcio Rodngues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Mala
Salvador 21mbaldl
Walfndo Mares GUIa

Jorge Blttar 4 vagas
Professor LUlzinho PSOB
Walter Pinheiro

Adolfo Marinho Custódio Mattos1 vaga
BonifáCIO de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida

PPB Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Cunha Bueno Celso Russomanno
Maria Abadia Ricardo Ferraço

Ehseu Moura Yvonilton Gonçalves
Paulo Kobayashi Saulo Pedrosa

Wlgberto Tartuce 1 vaga
PT

POT João Paulo Eduardo Jorge (Licenciado)

Dr. Hélio Luisinho
José Genofno 3 vagas
Milton Temer
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais 1 vaga PPB

Cunha Bueno Augusto Nardes
Bloco (PL, PSL) Fetter JÚnior Júlio Redecker

Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdecl Paiva

PTB
PPS

DUlho Plsaneschl Fernando Gonçalves
Emerson Kapaz Pedro Eugênio Eduardo Seabra Magno Malta

PV POT

Fernando Gabelra Marcos Rohm (PT) Nelva Moreira 1 vaga

Secretária' HelOisa Pedrosa Dlnlz Bloco (PSB, PCdoB)
Local. Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B

Haroldo Lima Pedro ValadaresTelefone' 318-6874



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

BIspo Wanderval

Fernando Gabeira

PV

Paulo José Gouvêa

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretáno José Mana Aguiar de Castro
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone. 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição. PL 3.561/97 Autor Paulo Paim
Presidente. Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chmagha (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)

Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente. Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Couracl Sobnnho Oscar Andrade
Joaquim Francisco Wilson Braga
José Carlos Aleluia 1 vaga

PMDB

Euler Morais Glycon Terra PlOto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho
Salatlel Carvalho Mauro Lopes

PSOB
ChiCO da Princesa Zulaiê Cobra
Chlqumho Feitosa 2 vagas
1 vaga

PT

Marcos Afonso João Coser
Wellington Dias 1 vaga

PPB
Ary Kara João Tota
1 vaga 1 vaga

PTB

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lldla Quinan
Lúcia Vânia
Mana Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darcfsio Perondl
Euler Morais
João Matos
Sllas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio
1 vaga

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Arlindo Chmagha (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Carlos Moscom
Eduardo Seabra

Flávio Arns
Saulo Pedrosa

4 vagas

Osvaldo Biolchi
6 vagas

Celclta Pinheiro
Expedito Júnior

Kátla Abreu
LaVOISier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

Carhto Merss
Geraldo Magela
Wellington Dias

1 vaga

Duilio Plsaneschl

Dr. Hélio

Gonzaga Patriota

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Fernando Zuppo

1 vaga

PPB

Alcione Athayde
Celso Russomanno
José Linhares

POT

AntoniO Joaquim AraÚJO
2 vagas

Fernando Coruja
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lmcoln Portela João Caldas DJalma Paes
Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. HéliO

1 vaga

Secretána' Edla Calheiro BISpo
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Lincoln Portela

Bloco (PL, PSL)

Robéno AraÚJO



PPS 1 vaga

1 vaga

PHS

1 vaga
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PPB
Alclone Athayde

Arnaldo Faria de Sá
CleonâncIo Fonseca

Roberto Argenta

Secretário (a): Clly Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga

Fernando Coruja

POT

Minam Reld

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Flávio DerzI (PMDB)
10 Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2" Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3" Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito JÚnior
IIdefonço Cordeiro

LUIs Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânlo Pereira (PSDB)
3 vagas

PMDB

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Palva Marcos de Jesus

PPS

Emerson Kapaz Rubens Furlan

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.) 1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone. 318-8790 Fax 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Valadares 1 vaga

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Proposição PL 4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Pnncesa (PSDB)
1" Vice-Presidente·
2" Vice-Presidente: Waldomlro Fioravante (PT)
3" Vice-Presidente· Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Blolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo BIOlchi
1 vaga

Suplentes

LUIz Blttencourt
6 vagas

Alexandre Santos
Dr Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfndo Mares GUIa

2 vagas

Autor Eduardo Jorge e
Fernando Gabelra

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

3 vagas

Proposição. PL 2186/96

PFL

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidla QUlnan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

FlávIo Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themestocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Benito Gama
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Eduardo Jorge (Licenciado)
Jair Meneguelli
João Paulo

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. RosJnha

2 vagas

Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes

PSDB
Anivaldo Vale
Basflio Villanl
Nelson Otoch



Max Rosenmann
Vicente Caropreso
2 vagas

PT
Arlindo Chlnaglia (Licenciado)
Jair Meneguelll
Waldomlro Fioravante
1 vaga

PPB
Ary Kara
Ibrahlm Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Duilio Pisaneschl
1 vaga

PDT
Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino Coelho (PPS)

Veda Cruslus
1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

1 vaga

Marcus Vicente Arnon Bezerra
Morom Torgan (PFL) Badu Picanço
Paulo FelJó Max Rosenmann
Zulalê Cobra Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PT
Geraldo Magela Carlos Santana
José Dirceu Welllngton Dias
Marcos Rolim 2 vagas
Nelson Pellegnno

PPB
Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
Edmar Moreira 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

PDT
Eurrpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
. Rubens Bueno Pedro Eugênio

PPS

Secretána: Fátima Moreira
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO W 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldlr Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente Llno RossI (PSDB)
2° Vice-Presidente. Marcos Rollm (PT)
3° Vice-Presidente· Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretária. Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões EspeCiais, Anexo 11,

Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Suplentes

Regls CavalcanteAyrton Xerêz (Licenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos AlelUia e Outros

PreSidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos NaSCimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente Augusto Franco (PSDB)
Relator Ibrahim Abl-Ackel (PPB)

Titulares

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reglnaldo Germano
Sérgio Barcellos
VIC Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

PFL

PMDB

Abelardo Lupion
Aldlr Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
LavoIsier Mala
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barblen
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Lino Rossi
PSDB

Antonio Feijão Affonso Camargo
PFL

Átila Lins



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)
10 Vice-Presidente: Basflio Vlllani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente
Relator Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Deusdeth Pantoja
José Rocha
KátiaAbreu
Moreira Ferreira
Paulo OctávIo
Roberto Brant (Licenciado)

PMOB

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovalr Arantes
SilvIo Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Welhngton Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abl-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochlo

Gerváslo Silva
IIdefonço Cordeiro

José Lourenço (PMDB)
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avehno
Pedro Pedrosslan

Hermes Parclanello
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

Fernando Coruja

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ehseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serragho
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo FelJó
Romeu Queiroz
SilvIO Torres

PFL

PMOB

PSOB

PT

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondl
Lamartlne Posella

Múclo Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Marclo Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Sérgio Novais

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Welhngton Dias

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (licenciado) Cabo Júlio

PPS

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Duflio Pisaneschl

PPB

PTB

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

1 vaga

MárcIo Bittar Regis Cavalcante Olfmplo Pires
POT

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)Secretário FrancIsco Lopes
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone' 318-7066 Fax: 318-2140

Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)



Secretária Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone 318-8431

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus (Licenciado)
Bloco (PSB, PCdoB)

Jandlra Feghall José Antonio Almeida

Jandlra Feghall

Airton Cascavel

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

1 vaga

1 vaga

Pedro Corrêa

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PTB

POT

Ricardo Barros

Antômo Jorge
Nelson Marquezelli

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente.
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos AlelUia (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Secretário Sflvlo Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone' 318-7061 Fax 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO W 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição PEC 137/99 Autor' Poder Executivo
Presidente' Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente. Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente.
3° Vice-Presidente' Jonival Lucas Júmor (PMDB)
Relator Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Proposição: PEC 136/99

PFL

José Carlos AlelUia
Leur Lomanto (PMDB)
Lufs Barbosa
Medeiros (S. Part.)
Mussa Demes
Neuton Uma
Roland Lavlgne (PMDB)

PMOB
Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmâmo Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

PSOB

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglla (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinettl
Nelson Meurer

Autor Poder Executivo

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Dr Rosmha
Henrique Fontana

Professor LUlzinho
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Pedro Eugêmo

Jaime MartinS
João Ribeiro
José Carlos AlelUia
José Thomaz Nonô
Kátla Abreu
Luciano Castro
Medeiros (S. Part.)

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
HéliO Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Pannunzio
Helemldo Ribeiro
Léo Alcãntara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Geraldo Magela
3 vagas

PPS

PFL

PMOB

PSOB

PT

1 vaga

José Carlos Coutinho
Nlce Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Blolchi
Osvaldo Reis

Phllemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júmor
Uno Rossi

Marcus Vicente
Niclas Ribeiro

Henrique Fontana
José Genorno

2 vagas



PPB PSOB

Hugo Blel
lbrahlm Abl-Ackel
Jomval Lucas Júnior (PMDB)

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

POT

Gerson Peres
Romel Anfzlo

Yvomlton Gonçalves (PFL)

LUIZ Antomo Fleury
SlIas Câmara

Llno RosSI
Rafael Guerra
Roberto Rocha
SilvIO Torres
Zulalê Cobra
1 vaga

Marcos Afonso
Marcos Rolim
Wellington Dias
1 vaga

PT

Mário Negromonte
Paulo Kobayashl

Sérgio Barros
3 vagas

José Pimentel
3 vagas

Eurfpedes Miranda Fernando Coruja PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (licenciado) Paulo José Gouvêa

Ary Kara
Gerson Peres
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

Alexandra Cardoso

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. EVlláslo (Licenciado) Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PPS

Secretáno: Erles Janner Costa Gonm
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

SEGURANÇAPÚBUCANOPA~,QUE

PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO
DE SEUS TRABALHOS, OFERECER

SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR
PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFUGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
PresIdente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° VIce-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

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 W 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)
1° Vice-Presidente' SérgiO Barcellos (PFL)
2° Vice-PreSidente. Carlos Santana (PT)
3° Vice-PreSidente. Dmo Fernandes (PSDB)
Relator. Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr EVlláslo (Licenciado) Jandlra Feghali

Wanderley Martms (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

POT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José GouvêaCabo Júlio

Emerson Kapaz

Nelva Moreira

Abelardo Lupion
Corauci Sobnnho

Gerváslo Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PFL

1 vaga1 vaga

José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma
2 vagas

PFL

João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Luislnho
Pinheiro Landim
1 vaga

PMOB

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Phllemon Rodngues

2 vagas

Bemto Gama
FrancIsco Rodngues
Laura Carneiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
SérgiO Barcellos
Werner Wanderer

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Calado
1 vaga



Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

PMDB

6 vagas

Presidente- Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anlvaldo Vale (PSDB)
2° Vice-Presidente João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL) (licenciado)

Titulares Suplentes

PFL

Dmo Fernandes
Dr Heleno
Helenlldo Ribeiro
Rommel FelJó
Sérgio Reis
1 vaga

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
BOnifácIO de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Affonso Camargo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
VIC Pires Franco
1 vaga

Almennda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
LUIs Barbosa

1 vaga

PT PMDB

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

4 vagas Armando Monteiro
Carlos Dunga
Franclstônlo Pinto (PFL)
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Jorge Wilson
Múcio Sá

4 vagas

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Munlo Domingos

PTB

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelh

Anivaldo Vale _
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Yeda Cruslus

PSDB

BonifácIo de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

PDT PT

Nelva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Seraflm Venzon
Babá
João Paulo
José Pimentel
1 vaga

José Genofno
Professor LUlzlnho

Waldir Pires
1 vaga

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

EUJácio Simões

1 vaga

Cabo Júho

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizlo

PPB
Alclone Athayde

Antonio Joaquim Araújo
Wagner Salustlano

PPS PTB

Secretáno_ FrancIsco da Silva Lopes Filho
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO ND 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

PDT

Eber Silva Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida SérgiO Miranda

Marcos Rollm (PT)

Josué Bengtson
Walfrido Mares GUIa

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio
PV

Secretáno MáriO Dráusio Coutinho
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, SI 165-B
Telefone 318-7058 Fax- 318-2140

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Fernando Gabelra

Airton Cascavel1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Autor' Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

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: PL 2.63/00

Presidente. Rodngo Mala (PTB)
1° Vice-Presidente Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator Adolfo Mannho (PSDB)

Titulares Suplentes

Joãó Caldas (PST)

Dajalma Paes (PSB)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Phllemon Rodngues

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)
PreSidente: Reginaldo Germano (PFL)
11° Vice-Presidente: Conolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rohm (PT)
3° VIce-PresIdente. LUIs Carlos Hemze (PPB)
Relator Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzlo
CustódiO Mattos
José COimbra
MárcIo Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canzlani
Antonio Cambraia

Dmo Fernandes
João Castelo

Mannha Raupp
Ronaldo Cezar Coelho

2 vagas

Proposição:

Bloco (PSDB, PTB)

Autor: Miro Teixeira

Suplentes

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Plzzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pmheiro Landim

Mana do Carmo Lara
Nllmáno Miranda
Professor LUlzlnho

ElIseu Moura
João Plzzolatti
Simão Sessim

Bloco (PFL, PST)

Affonso Camargo
Cleuber Carneiro

Eliseu Resende
Francisco Garcia

Máno Assad Júnior
JoaqUim FrancIsco

PMDB

Jorge Tadeu Mudalen
5 vagas

PT

Hennque Fontana
Iara Benardl
João Magno

PPB

Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

1 vaga

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Conolano Sales
Osvaldo Blochl

PFL

Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT

Marcos Rolim

PPB

Luis Carlos Hemze

PDT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Valadares

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pmhelro
LUIz Blttencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

Nilmáno Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Bloco (PSB, pedoB)

InácIo Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

De Velasco Cabo Júlio

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (PDT, PPS)

Ohmplo Pires
Pedro Eugênio

Secretáno: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNICípIO DE RESENDE"

Autor' Paulo OctávioProposição

Presidente: Paulo OctávIo (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Moscom (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator Osmânlo Pereira (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Mana Abadia

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Suplentes

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Lino RossI 3 vagas
Saulo Pedrosa
João Almeida

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albénco Filho
Pinheiro Landim João Colaço

PFL

Medeiros (S. Par!.) Benito Gama
Regmaldo Germano Costa Ferreira

PT

Gilmar Machado João Grandão

PPB

Alclone Athayde Pastor Amanldo

POT

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pmheiro
LUIz Blttencourt

Dr. Hélio José Roberto Batochlo

PFL
Paulo OctáVIO Jaime Martms
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.) Roberto Brant (licenCiado)

Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

PT
PV

Pedro Celso 1 vaga
Fernando Gabeira 1 vaga

PreSidente. Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente. Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente' Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Secretário(a): Marcos figueira de Almeida
Local. Anexo 11, Pavimento Supenor, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax' 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Secretána. Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone. 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

Lidla Quinan
Max Mauro

SérgiO Carvalho
3 vaga(s)

Autor: SENADO FEDERALPropOSição. PL n° 4.842198

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Remido Leal
Rlcarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Grazlano

PreSidente. Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente' Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

Autor Gllmar Machado

Ayrton Xerêz (licenCiado)

Herculano Anghinetti

1 vaga

POT

PPS

PPB

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

Ollmplo Pires

Regis Cavalcante

Edmar Moreira

Proposição.



Carlos Dunga
Moacir MicheleUo
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Bloco (PMDB,PST,PTN)

7 vaga(s)

Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMOB

Hennque Eduardo Alves (Licenciado)

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonê
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
RaImundo Santos
Zéze Perrella

João Grandão
3 vagas

PFl

Eliseu Resende
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Roland Lavigne (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT
Marcos Afonso

Padre Roque
Teima de Souza

1 vaga

PPB

PSOB

Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Bonifácio de Andrada

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abl-Ackel

Bloco (Pl, PST, PMN, PSD, PSl)
De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local Serv Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone. 318-8430

Bloco (PSB, PcdoB)

Vanessa Grazziottin 1 vaga

Bloco (Pl, PSl)
Paulo José Gouvea Pastor Valdecl Paiva

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

Dllceu Speraflco
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT
Dr Hélio

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

Autor: Presidnete

Suplentes

PPS

Emerson Kapaz

PV

Fernando Gabeira

1 vaga

Marcos Rolim

PPB

Ibrahlm Abi-Ackel

PFL

Jaime Martins

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: BOnifácio de Andrada (PSDB)

PFl

Darci Coelho (Licenciado)

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
BOnifácio de Andrada

PMDB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida



Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

BIspo Rodrigues

PPS

Regls Cavalcante

PV

Fernando Gabeira

PDT

Pompeo de Mattos

Secretáno (a). Erles Janner Costa Gorinl
Local' Serv Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente' Henrique Eduardo Alves (PMOB)
10 Vice-Presidente João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente
3° Vice-Presidente Máno Negromonte (PSOB)
Relator. Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
AlbériCO Filho (PMOB)
Almeida De Jesus (licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abflio (PMOB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Conolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
DJalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabelra (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)

Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
InáCIO Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salvlano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (P8DB)
Mauro Benevides (PMDB)
Múcio Sá (PMDB)
Nelva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Phllemon Rodngues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSOB)
Raimundo Gomes de Matos (P8DB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rlque (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSOB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Urslclno Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug- 020002
gestão - 02902

R$ 31,00
R$ 96,00

R$127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do
Brasil, Agência 3602-1, conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
0200D2029D2002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-x - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASÍLIA - DF - CEP 70165-9000

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803 - Serviço de Administração
Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPEC-Al
DE EDITORAÇÃO
E PLJBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 360 PÁGINAS


