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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N!! 105, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão de "Rádio Alvorada de Cardoso Lida"
p~ra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cardoso,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 6 de outubro de 1997, que renova por

dez anos, a partir de 18 de julho de 1990, a concessão de "Rádio Alvorada de Cardoso ltda." para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cardoso, Estado de
São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N!! 106, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio Costa Azul FM
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.573, de 14 de novembro de 1996, que reno

va por dez anos, a partir de 17 de outubro de 1993, a permissão outorgada à "Rádio Costa Azul FM ltda."
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N!! 107, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Fundação Cultural Rio
grandense" para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada .,.
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria 0 2 52, de 23 de janeiro de 1998,'que renova por

dez anos, a partir de 22 de julho de 1996, a permissão outorgada à "Fundação Cultural Riograndense" para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. '

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31, de maio de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
CONASS, em apoio à proposta de emenda à
Constituição vinculativa de recursos orçamentários
da União, estados e municípios para o setor de
saúde pública .
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des públicas brasileiras presentes na Capital Fe- projeto modificativo da Lei das Sociedades Anô-
deral, em mobilização por mais verbas para o se- nimas, para proteção dos sócios minoritários. 28972
tor e em defesa dos professores. 28960

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - Con
fiança na realização de assembléia dos professo
res da rede pública de ensino na Avenida Paulis
ta, em São Paulo, Estado de São Paulo, sem ou
tra ação repressiva pela Polrcia Militar do Estado
com a interdição da via .

DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP - Pela or
dem) - Anúncio de instalação da Frente Parla-
mentar em Defesa da Televisão Pública ..

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Perspec
tiva de greve dos eletricitários em razão da in
transigência do Governo Federal na negociação
de perdas salariais com a categoria ..

ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMDB - PA)
- Confiança no desempenho da Comissão Parla
mentar de Inquérito, da Casa, instituída para in
vestigação das causas e circunstâncias da mor
talidade materna no País. Dados do Ministério da
Saúde sobre óbitos maternos ..

PEDRO FERNANDES (PFL - MA) - Desa
bamento de edificações coloniais históricas em
São Lu(s, Estado do Maranhão. Preservação,
pelo Poder Público Municipal, do patrimônio his
tórico da Capital maranhense. Realização, pelo
Fórum Municipal do Meio Ambiente, do Seminá
rio "Centro Histórico de São Luís - Cenáriosn

.......

GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PR) 
Conceito de criminalidade poJrtica e segurança
do Estado. Evolução da legislação sobre o tema
no Brasil e no mundo. Comentários de juristas ao
longo da história. Inoportunidade de elaboração,
no Pars, de nova Lei de Segurança Nacional. ....... 28961

ENIO BACCI (PDT - RS) - Artigo "Wall
Street não quer sangue, quer dinheiron

, do jorna
lista Elio Gaspari. Dependência da política eco
nômica do Governo brasileiro às flutuações do
mercado financeiro internacional..... 28970

JOSÉ DIRCEU (PT - SP - Pela ordem) 
Anúncio de representação encaminhada pejo
orador ao Tribunal de Contas da União para adia
mento do leilão de privatização do Banco do
Estado de São Paulo - BANESPA. 28972

ARMANDO ABrUO (Bloco/PMDB - PB) 
Gravidade da situação vivida na região do brejo
paraibano, Estadq da Paraíba, devido à estia
gem. Urgentes providências para a retomada dos
programas sociais na região. 28972

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - ES)
- Urgente votação, pelo Congresso Nacional, de

JANDIRA FEGHAU (Bloco/pedoB - RJ) 
Apoio da bancada do Partido Comunista do Brasil
às manifestações sociais de trabalhadores e estu
dantes brasileiros. Inocuidade da votação, pelo
Congresso Nacional, do Orçamento Geral da
União, tendo em vista o contingenciamento
promovido pelo Governo Federal a emendas de ini
ciativa parlamentar. Prejuízos sofridos pelo Estado
do Rio de Janeiro com a ocorrência de cortes na
totalidade das emendas de parlamentares. 28979

FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES) - Cresci-
mento da indigência em estados da região Norte. 28979

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM) - Arquivamento pelo Procurador-Geral da
República, Geraldo Brindeiro, de denúncias con
tra o Secretário de Segurança Pública, o Vi·
ce-Governador e o Governador do Estado do
Amazonas. 28981

DE VELASCO (Bloco/PSL - SP) - Anúncio
de apresentação de proposta de emenda à Cons
tituição sobre eleição dos candidatos individual
mente mais votados à Câmara dos Deputados, às
Assembléias Legislativas, à Câmara Legislativa e
às Câmaras Municipais. Necessidade de apura-
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WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Descaso
do Governo Federal com a pauta de reivindica
ções dos servidores públicos federais em greve...

PAULO PAIM (PT - RS) - Anúncio de apre
sentação de projeto de lei sobre reposição de
perdas nos benefícios de aposentados e pensio
nistas; e de projeto de lei complementar para
permissão de retirada da conta individual do ser
vidor público de recursos do Programa de Inte
gração Social - PIS, e do Programa de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público - PASEp,
para compra de moradia. Apelo ao Governo Fe
deral para abertura de diálogo com os servidores
públicos em greve por reajuste salarial. ..

JOÃO PAULO (PT - SP) - Promoção, pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso, de ação
repressiva contra o Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra - MST. Quadro de crise da
agricultura brasileira ..

MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO 
Pela ordem) - Anúncio de apresentação de proje
tos de lei sobre o Fundo Nacional do Transporta
dor Rodoviário de Carga, em benefício dos cami
nhoneiros brasileiros, e sobre o percentual mínimo
de recursos destinados à educação indígena .

INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Rea
lização pelo Governador Jarbas Vasconcelos, do
Estado de Pernambuco, de investimentos no tra
tamento de resrduos sólidos. Implantação do Pia-
no Nacional de Tratamento de Lixo .

UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE) 
Caráter oportuno da edição da Lei de Responsa
bilidade Fiscal antes das próximas eleições. Efei-
tos imediatos da lei no âmbito municipal. ..

FERNANDO CORUJA (PDT - SC) - Legiti
midade da greve dos servidores públicos. Apoio
à paralisação de professores da rede pública e
da Universidade Estadual de Santa Catarina. De-

28983

28987

28988

28986

28983

28987

28985

28983

NEUTON LIMA (PFL - SP) - Transcurso
do Dia Mundial Sem Tabaco - 31 de maio. Proje
tos de lei antitabagista em tramitação na Casa.....

LUIS BARBOSA (PFL - RR) - Elogios à
iniciativa do Governador Neudo Campos, do
Estado de Roraima, de criação de escola de edu
cação profissional,em' segurança. Importância da
educação e profissiynalização dos policiais ..

SIMÃO SESS~M (PPB - RJ) - Falecimento
do ex-Prefeito Miguel Abrão, do Município de Ni-
lópolis, Estado do Rio de Janeiro ..

EULER RIBEIRO (PFL - AM) -' Matérias
publicadas na,Gazeta Mercantil sobre prática de
sonegação fiScal e adulteração de combustíveis
pelas dillribuidoras no Pars .

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Posse do Vic9oPrefeito Regis de Oliveira no
cargo de Prefeito Municipal de São Paulo, Estado
de São Paulo. Expectativa popular de moraliza-
ção da administração paulistana ..

DA. HELENO (BlocoIPSDB - RJ) - Cons
trução de usina termoelétrica a gás natural no Mu
nicrpio de Duque de Caxias, Estado do Rio de Ja
neiro. Instalação do Pólo Gás Químico no Municí
pio. Retomada de investimentos externos no País.
Efeitos positivos do Plano Real. Transcurso do 511

aniversário de instalação, na Câmara dos Depu
tados, do Serviço de Rádio da Bancada do PSDB.

ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP) 
Concessão, pela Organização Internacional de
Defesa da Saúde Animal - OIE, de certificado de
região livre da febre aftosa aos Estados de São
Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal
e região oeste do Estado de Minas Gerais .

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Relevân
cia e urgência da reforma política. Conveniência de
vedação de alianças partidárias com meros fins
eleitorais e atentatórias à coerência ideológica e
aos programas partidários. Defesa de financiamen-
to público exclusivo das campanhas eleitorais .

çIo, pela Casa, de denúncia do uso, por escolas EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Regis-
norte-americanas, de mapa situando o Brasil g90 tro da ajuda de grupo de voluntários no tratamen-
ograficamente abaixo da região amazônica e do to do menor Alan Cristian Leal, vítima de aciden-
Pantanal Mato-Grossense, ambos constando te por queda no Município de Itajaí, Estado de
como área de controle internacional. Ocorrência Santa Catarina .
de pressão, por parte de professores daquele PAULO FEIJ6 (Bloco/PSDB _ RJ) _ Re-
pars, favorável à intervenção internacional na cuperação econômica do País. Anúncio, pelo
AmazOnia :...................................................... 28981 Governo Federal, de lançamento do Programa

JOÃO FASSARELLA (PT - MG) - Impor- de Apoio às Exportações. Projeção de superá-
tAncia da matéria "Os filhos do estado", ao ense- vit na balança comercial brasileira ..
jo do 1011 aniversário de instituição do Estatuto da EURrPEDES MIRANDA (PDT - RO) _
Criança e do Adolescente, publicada no jornal Transferência da sede do Governo do Estado de
Estado de Minas. 28982 Rondônia para o Município de Ji-Paraná. Nature

za eleitoreira das denúncias de envolvimento do
ex-Presidente do PDT rondoniense, Geraldo Ro-
que, em crime de seqüestro ..
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CUNHA BUENO (PPB - SP) - Homena
gem à memória do Ministro das Relações Exteri
ores Horácio Lafer, ao ensejo do centenário de
seu nascimento - 3 de maio .

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Elenco de
reivindicações constantes de documento elabo
rado pela Confederação Brasileira de Aposenta-
dos e Pensionistas - COBA? ..

JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE) - Imi
nência de colapso no sistema de trânsito da
Região Metropolitana de Recife, Estado de Per
nambuco. Urgente retomada do estudo sobre cir
culação de velculos nas metrópoles brasileiras. ..

V - Grande Expediente
NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 

RS). Balanço dos trabalhos da Comissão Parla
mentar de Inquérito dos Medicamentos. Agrade
cimento ao Presidente Michel Temer e aos servi
dores da Casa pela contribuição prestada à CPI.
Documentos sobre a caracterização dos preços '
de medicamentos. Cumprimento das recomenda
ções contidas no Relatório Final da CPI. ........:.....

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela ordem).
Transcurso do Dia Mundial Sem Tabaco - 31 de
maio. Maleffcios causados à saúde pelo tabágismo.
Anúncio de encaminhamento à Casa, pelo'Ministé
rio da Saúde, de projeto de lei proibitivo dá veicula-

I

ção de propaganda de cigarros pelos meios de co-
municação e do patrocínio de eventos culturais e
esportivos pela indústria ta6agista· ~; ..

DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela 'ordem) - Ele
vado índice de óbitos, entre mulheres brasileiras,
provocados pelo câncer de ma~a. Maior atenção
da saúde pública quanto às ações de prevenção
da doença i .

VALDECI OLIVEIRA (PT - RS) - Comentá
rios do jornalista Elio Gaspari, em coluna no jor
nal Folha de S.Paulo, sobre declarações do Mi
nistro Pedro Malan, da Fazenda, acerca das eli-
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fesa de abertura de negociações entre Govemo da Saúde contra a veiculação de publicidade de
e grevistas. 28996 cigarro.................................................................... 29014

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) - FERNANDO ZUPPO (PDT - SP) - Incon-
Protesto contra corte de recursos orçamentários formismo com o modelo de privatização adotado
destinados à restauração da rodovia BR-101, tre- no Pars. Contrariedade à privatização das Rodo-
cho Rio-Santos. Liberação de verbas destinadas vias Régis Bittencourt e Fernão Dias. 29015

a obras de infra-estrutura, ~ane~mento básico, Lufs EDUARDO (PDT - RJ) - Aumento
controle de. en~hentes, canahzaçao de có~regos, dos juros incidentes sobre o cheque especial não
toda~ d~ vital Interesse p~ra as po~ulaçoes de obstante a tendência de queda da inflação no
Mumcrplos do Estado do RIo de Janeiro. ......... ..... 28996 Pars. Inexistência de efeitos benéficos para o

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Falecimento de consumidor brasileiro com relação às últimas me-
Leonardo Diniz, sindicalista e ex-Prefeito do Muni- didas governamentais adotadas para redução do
cfpio de João Monlevade, Estado de Minas Gerais.. 28997 custo do crédito. Submissão brasileira ao capital

estrangeiro e aos ditames do Fundo Monetário
Internacional. 29015ALDIR CABRAL (Bloco/PSDB - RJ) 

Transcurso do 100l! aniversário da Fundação
Oswaldo Cruz - 25 de maio. 28997

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
- Homenagem ao jornalista Francisco Braga So
brinho pela contribuição ao desenvolvimento cul
tural do Estado de Goiás, particularmente no
campo da historiografia. Associação às homena
gens prestadas ao cineasta José Petrillo, no Fes
tival de Cinema e Vfdeo Ambiental, realizado na
cidade de Goiás, Estado de Goiás. Transcurso do
centenário da Fundação Instituto Oswaldo Cruz 
FIOCRUZ. Falecimento da historiadora e profes
sora da Universidade Federal de Goiás Dalfsia
Elizabeth Martins Dolles. Concessão, pela Orga
nização Internacional e Epizootias, de certificado
de zona livre de febre aftosa aos Estados de São
Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Go-
iás e do Distrito Federal. ..

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Dados de
pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abra
mo sobre o nrvel de emprego no Pafs. Conve
niência da parceria entre a iniciativa privada e o
Governo para aumento dos investimentos na
área de formação profissional. ..

ARY KARA (PPB - SP) - Transcurso do
35l! aniversário da Rede Globo de Televisão. Pos
se do General-de-Brigada José Elito Carvalho Si
queira no Comando de Aviação do Exército Bra
sileiro - CAVEX. Excelência da atuação da Uni
versidade do Vale do Parafba - UNIVAp, sediada
em São José dos Campos, Estado de São Paulo.

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP) - Expectativa de homologação, pela Organi
zação Internacional de Epizootias - OIE, da cer·
tificação internacional de zona livre de febre afto-
sa para o Circuito Pecuário Centro-Oeste ..

TETÉ BEZERRA (Bloco/PMDB - MT) 
Transcurso do Dia Mundial Sem Tabaco - 31 de
maio. Influência da propaganda taba';lista sobre
jovens brasileiros. Apoio à iniciativa do Ministério
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LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO.
Pela ordem) - Efeitos para a economia do Municí
pio de Minaçu, Estado de Goiás, do fim do uso do
amianto no setor industrial e na construção civil. '"

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem) - Tratamento autoritário dispensado pelo
Governo Federal ao episódio da greve dos servi·
dores públicos federais. Natureza absurda da im
posição governamental de novo plano de demis
são voluntária no serviço público. Submissão bra
sileira aos interesses do Fundo Monetário Inter-
nacional. .

ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem) - Intransigência do Governo Federal quan
to à busca de negociação em torno da pauta de
reivindicações dos eletricitários. Ameaça de gre-
ve nacional da categoria ..

MAGNO MALTA (Bloco/PTB - ES. Pela or
dem) - Transcurso do Dia Mundial Sem Tabaco,
31 de maio. Apoio à proposta de proibição de
anúncios publicitários de cigarros. CQnveniência
de rigorosa aplicação de dispositivo do Regimen
to Interno da Casa sobre proibição do fumo no
recinto do plenário ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Confirmação da existência de dispositivo regi
mental proibitivo do fumo no recinto do plenário...

MATTOS NASCIMENTO (BlocolPST - RJ.
Pela ordem) - Transcurso do Dia Mundial Sem
Tabaco, 31 de maio. Intensificação das campa-
nhas antitabagistas no País ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem) 
Descontentamento da bancada do Rio de Janeiro
com o contingenciamento, pelo Governo Federal,
de recursos aprovados para o Orçamento Geral
da União oriundos de emendas coletivas dos
Parlamentares do Estado ..

CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB. Pela
ordem) - Urgentes providências, pelo Ministério
dos Transportes, para recuperação de trechos
das BR-230, 101 e 427, no Estado da Paraíba.....

RUBENS BUENO (PPS - PR. Pela ordem)
- Agravamento da crise dos pequenos agriculto
res do centro-sul do Estado do Paraná em decor
rência da escassez de recursos governamentais
para custeio da safra agrícola e da ausência de
polftica de preço mínimo para os produtos ..

I
, SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela

ordem) - Transcurso do 81 2 aniversário de cria
ção do Colégio Militar de Fortaleza, Estado do
Ceará, 12 de junho .
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tes brasileiras. Mazelas do neoliberalismo econõ- res de programação televisiva comprometida
mico. Quadro desalentador da realidade social com a educação, a cultura e a cidadania no País. 29036
do planeta. Aumento do número dos excluídos e
queda da expectativa de vida entre diversas po
pulações do mundo. Prioridade do Govemo bra-
sileiro à gestão da dívida e ao pagamento dos ju-
ros correspondentes, em detrimento da política
social. Truculência da repressão policial às mani
festações de servidores públicos nos Estados de
São Paulo e do Paraná. Elogios ao Governador
Olívio Dutra pelo clima de entendimento.verifica-
do no trato da greve do magistério no Estado do
Rio Grande no Sul. Falta de seriedade e avilta-
mento da cidadania brasileira pelo Governo Fer-
nando Henrique Cardoso. 29027

GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB - PI.
Pela ordem) - Utilização exemplar de recursos,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, pelo
Governador Mão Santa, do Estado do Piauí, de
monstrada na implementação do Plano Nacional
de Educação Profissional- PLANFOR, e do Pro-o
grama de Qualificação Profissional - PEQ............ 29031

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or
dem) - Natureza democrática e justa da greve de
trabalhadores. Repúdio à política governamental
de sucateamento dos serviços públicos e de ar
rocho salarial. Responsabilidade do Poder Exe
cutivo pela paralisação de servidores públicos,
em luta por reajuste de vencimentos. 29031

GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela ordem)
- Preocupação do Governo Fernando Henrique
Cardoso com a omissão de autoridades estadua
is na repressão a movimentos populares de pro
testo contra a política socioeconômica em curso
no País. Comentários sobre matérias publicadas
no jornal Folha de S.Paulo sobre o apoio brasi-
leiro dado ao processo de reeleição do Presiden-
te Alberto Fujimori, do Peru ..

WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem) - Comentários sobre reportagem da
revista Carta Capital sobre a inconsistência das
informações acerca da redução da desigualdade
social no mundo. Subserviência do Poder Legis-
lativo brasileiro à política neolibera! do Governo
Fernando Henrique Cardoso ..

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem) 
Improcedência da apresentação, pelos Deputados
Moacir Micheletto, pelo Paraná, e Luiz Carlos
Heinze, pelo Rio Grande do Sul, de 'requerimento
de fiscalização sobre a apli~ção de recursos des-
tinados aos programas de re~rma agrária no País.
Implantação de política agríco,la justa no País. .......

I
SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela or-

L
dem) - Lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa da Telévisão Pública. Aspectos norteado-



WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Pel~ºrdem>::" EI~i~ do Prof. Paulo Speller para
o cargo de Reitor da-Univeisidaae-Federal de
Mato Grosso. Concessão do regime de urgência .
urgentrssima para tramitação do projeto de lei so- ,
bre extinção de listas trfplices para eleição de rei
tores. Apoio às reivindicações apresentadas por .
estudantes universitários. Associação ao pronun
ciamento do Deputado José Genoíno a propósito
da eleição presidencial peruana.~........................... 29049

29047

29048

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem) 
Preocupação com o agravamento dos conflitos
entre proprietários de terra e trabalhadores rurais
diante da proximidade de julgamento, por júri p0
pular, na região de Xinguara, sul do Pará, do fa
zendeiro Jerônimo Alves Amorim, acusado de
mandante do assassinato do sindicalista Expedi
to Ribeiro. Imediata apuração, pela Secretaria
Pública do Estado, de existência de lista com no
mes de pessoas marcadas para a morte em de-
corrência de Iitrgios de terra na região .

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO.
Pela ordem) - Anúncio, pelo Governo Federal, de
investimentos em programas de geração de
energia elétrica nos Estados do Amazonas, Ron-
dônia e Acre .
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JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem) - Arti- PRESIDENTE (Michel Temer) - Transfe-
go de autoria do educador e psicanalista Rubem rência, para a próxima semana, da votação de
Alves sobre a motivação vocacional e profissional matéria constante da Ordem do Dia....... 29049
no exercrclo da atividade poUtica. 29043 VI- Proposições

ALOfzlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES. Pela Apresentação de proposições:
ordem) - Aumento do otimismo entre a classe CORONEL GARCI~; EDUARDO JORGE; JOSÉ
empresarial do Estado do Esprrito Santo com re- ALEKSANDRO; JOAO PAULO; MARINHA RAUPP;
lação ao desempenho da economia. Lançamento JOSÉ CARLOS COUTINHO; PAULO PAIM; LUIZ
de campanha da Empresa Capixaba de Pesquisa BITTENCOURT; ROMEU QUEIROZ; INÁCIO
Agropecuária e Extensão Rural - ENCAPER _ ARRUDA; RUBENS FURLAN; JOSÉ ANTONIO
contra a infestação de broca nas lavouras de ALMEIDA; L1NCOLN PORTEIA; WILSON SANTOS;
café do Estado. 29044 TETÉ BEZERRA; OLIVEIRA ALHO; JOSÉ

ROBERTO BATOCHIO; RUBENS FURLAN E
JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Pela ordem) - OUTROS; NELO RODOLFO' REGINALDO

Manipulação, pelo Presidente Alberto Fujimori, GERMANO; BISPO RODRIGUES' MARCOS DE
do processo eleitoral peruano, com vistas à con- JESUS; AGNELO QUEIROZ; ÓJALMA PAES'
quista de novo mandato presidencial. Questiona- CUNHA BUENO; FRANCISTONIO PINTO; WILSON
mento do modelo econômico adotado na Améri- BRAGA; VANESSA GRAZZlOTIN; SRS. LfDERES.... 29050
ca Latina. Conveniência de nomeação de delega- -
ção parlamentar brasileira para acompanhamen- VII_- Comunlcaçoes ~arl~mentares
to do desenrolar do processo eleitoral peruano e (Nao houve oradores Inscritos)
de tomada de conhecimento dos problemas do VIII- Encerramento
pars. Urgente adoção, por part~ do Governo bra- 3 - ATA DA 1021 SESSÃO DA CÂMARA
sUeiro, de posição firme em defesa da integração DOS DEPUTADOS, E~RAORDINARIA,
democrática na América Latina e de condenação VESPERTINA, DA 21 SESSAO LEGISLATIVA
de processos polrticos autoritários e ilegítimos. ORDINARIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 31 DE
Artigo "América Latina, a democracia bloquea- MAIO 2000
-da'Tde autoria -do orador, publicado_ no jornal O I - Abertura da sessão
Estado de S. Paulo. 29045 11 - L:éltura e asslnatuni ãa ata da ses-

sio anterior
111- Leitura do expediente
SÉRGIO MIRANDA - Questão de ordem

sobre obrigatoriedade de apreciação do Plano
Nacional de Educação pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. ....... 29089

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento
da questão de ordem levantada pelo Deputado
Sérgio Miranda para posterior deliberação. 29089

LAVOISIER MAIA (Pela ordem) - Proble
mática da segurança pública no Estado do Rio
Grande do Norte. Ineficiência do Governo Esta
dual e da União na contenção da violência e da
criminalidade. 29089

IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nll 96-0, de 19~2, que introduz mo-
dificações na estrutl:lra do Poder Judiciário. 29102

ARNALDO FARIA DE SÁ (Peia ordem) 
Solicitação à PrE?Sidência de tempo de espera
para chegada dos Deputados ao plenário. 29102

PRESIDENTE (Michel-Temer) - Deferimento
da solicitação do Deputado Arnaldo FarIa de ~. .... 29102

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 29102



29112

29107

29138

29136

29112

29112
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JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Pela ordem) - Usou da palavra pela ordem, para registro
Encaminhamento de requerimento de informa- de voto, o Sr. Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT. ...... 29139
ç6es ao Ministério do Esporte e Turismo sobre o ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) _
contrato com dispensa de licitação realizado en· Necessidade de esclarecimento, pelo Relator da
tre o Instituto Brasileiro de Turismo, EMBRATUR proposta de regulamentação da edição de medi-
e as empresas Art Plan e Prime para montagem das provisórias, quanto à redação apresentada
do stand do Brasil na Feira de Hannover, na Ale- para o § 11 do art. 62 da Constituição Federal. .... 29139
manha.................................................................... 29103 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para discussão da ma- respectivas bancadas os Srs. Deputados
tária os Srs. Deputados JOSÉ GENOfNO, ODELMO LEÃO, INOC~NCIO OLIVEIRA............. 29140
INÁCIO ARRUDA - MARCELO DÉDA.................. 29103 Á de

BAB (Pela ordem) - Repúdio à recusa
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- recepção, pelo Ministro Paulo Renato Souza, da

do WALTER PINHEIRO. 29106 Educação, de representantes das Direções da
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- União Nacional dos Estudantes, UNE, e da União

mento da discussão. 29106 Brasileira de Estudantes Secundaristas, UBES.... 29140

Votação, em segundo turno, da Proposta Usou da palavra para orientação da res-
de Emenda à Constituição nll 96-0, de 1992, res· pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 29140
salvados os destaques. 29106 Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - tados ARNALDO FARIA DE SÁ, OSVALDO
Solicitação à Presidência de distribuição dos BIOLCHI. 29141
destaques apresentados para conhecimento dos MARCELO DÉDA (Pela ordem), Pedido de
Srs. Deputados. 29106 retirada de requerimento de preferência relativo

PRESIDENTE (Michel Temer) - Suspen- ao destaque para votação em separado nll 2, re-
são da sessão para distribuição das cópias dos ferente à chamada "mordaça" dos ju(zes. 29141
destaques. 29107 PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deferimen-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reabertu- to da solicitação do Deputado Marcelo Déda........ 29141
ra da sessão. 29107 Usou da palavra para orientação da ~es-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEAO. 29141
do ANTONIO CARLOS KONDER REIS. 29107 .

Usou da palavra pela ordem, para regIstro
de voto, o Sr. Deputado THEM(STOCLES
SAMPAIO............................................................... 29141

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOC~NCIO OLIVEIRA. 29142

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 29142

Aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nll 96-0, de 1992. 29142

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em globo dos
destaques simples oferecidos à redação para se
gundo turno da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nll 96-C, de 1992............................................. 29152

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ, VIVALDO BARBOSA. 29152

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a SI" Deputada ANA CATARINA. 29153

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento.....:.............................................. 29153

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
dos destaques simples em globo. 29153

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA, NELSON PELLEGRINO, ANTONIO
CARLOS KONDER REIS ..

Usou da palavra, como Relatora da maté-
ria, a SI" Deputada ZULAI~ COBRA .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Pedido de esclarecimentos à Presidência sobre
os destaques de bancada e os destaques sim-
ples que irão à votação ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à solicitação do Deputado Arnaldo Faria de Sá....

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, ROBERTO ARGENTA,
AYRTON XERt:Z, BISPO RODRIGUES, JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, FERNANDO CORUJA,
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, MENDES
RIBEIRO FILHO, INOCt:NCIO OLIVEIRA,
AÉCIO NEVES, RICARDO BARROS .

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Orientação
da respectiva bancada. Encaminhamento à Mesa
de destaques simples de votação, de autoria do
Deputado Ibrahim Abi-Ackel .
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Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO tro de voto, os Srs. Deputado~ RICARDO RIQUE,
OLIVEIRA. 29157 WILSON SANTOS \............................. 29162

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usaram da palavra par,a orientação das
VIVALDO BARBOSA. 29157 respectivas bancadas os ISrs. Deputados

Usaram da palavra para orientação das res- JUTAHY JUNIOR, JOSÉ GENOlNO. 29163
pectivas bancadas os Srs. Deputados MENDES JOÃO RIBEIRO (Pela ordem), Anúncio,
RIBEIRO FILHO, JOSÉ GENOfNO, FERNANDO pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, da
CORUJA, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, AYRTON criação da Universidade Federal do Tocantins.
XER~, BISPO RODRIGUES, MENDES RIBEIRO Construção, pelo Governo Federal, de usinas hi-
ALHO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, FERNANDO droelétricas por meio do sistema de concessão.... 29163
GABEIRA, NELSON OTOCH...... 29157 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeitados... 29157 de voto, o Sr. Deputado DOMICIANO CABRAL. ... 29164
PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- Usaram da palavra para orientação das

mento do Destaque de Bancada nll 1 para vota- respectivas bancadas os Srs. Deputados
ção em separado da expressão "ou de decisão MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA. ......... 29164
do Conselho Nacional de Justiça", constante do Usou da palavra pela ordem, para registro
art. 95, 1, d~ redação do vencido. 29158 de voto, o Sr. Deputado ANTONIO JOAQUIM

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Pedido ARAÚJO :................................................. 29164
de esclarecimento à Presidência sobre a banca- Usou da palavra para orientação da res-
da autora do destaque nll 11 e o Deputado subs- pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
critor do mesmo. 29158 ALMEIDA. 29164

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
à solicitação do Deputado Marcelo Déda. 29158 tados MENDES RIBEIRO FILHO, MARCELO

Usou da palavra a S..- Deputada ZULAIÊ DÉDA. 29164
COBRA - Relatora da matéria. 29158 Usou da palavra para orientação da res-

Usou da palavra pela ordem, para registro pectiva bancada o Sr. Deputado NELSON
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES. 29158 MARCHEZAN. 29164

Usaram da palavra para encaminhamento Usou da palavra pela ordem, para registro
da votação os Srs. Deputados MARCELO DÉDA, de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO CARVALHO. ..... 29164
LUIZ ANTONIO FLEURY, JOSÉ ANTONIO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALMEIDA, DE VELASCO. 29158 AÉCIO NEVES........ 29165

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra para orientação da res-
respectivas bancadas os Srs. Deputados pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
MARCELO DÉDA, BISPO RODRIGUES, OLIVEIRA.............................................................. 29165
ODELMO LEÃO, MENDES RIBEIRO FILHO, Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
AYRTON XER~, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, tados AYRTON XERÊZ, ARNALDO FARIA DE SÁ... 29165
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JUTAHY JUNIOR,
FERNANDO CORUJA, FERNANDO GABEIRA, Usou da palavra pela ordem, para registro
RICARDO BARROS. 29160 de voto, o Sr. Deputado RENATO VIANNA. 29165

Usou da palavra pela ordem, para registro PEDRO CHAVES (Pela ordem), Transcurso
de voto, o Sr. Deputado ALEX CANZIANI. ....... ..... 29162 do 1351 aniversário de emanci~ação polrti-

co-administrativa do Municrpio da Agua Fria deUsou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AYRTON XERÊZ. 29162 Goiás, Estado de Goiás, 151 de junho. 29165

Usou da palavra pelJordem, para registro Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-

d t S D t d AIRTON ROVEDA 29162
da ZULAIÊ COBRA. 29166e vo o, o r. epu a o ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Usou da palavra para orientação da ras- tro de voto, os Srs. Deputados PAULO DE

pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO ALMEIDA, NILTON CAPIXABA. 29166
OLIVEIRA. 29162 Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-

Usou da palavra pela ordem, para registro tados FEU ROSA, MARCELO DÉDA,
de voto, o Sr. Deputado SILAS CÂMARA.............. 29162 PROFESSOR LUIZINHO, BISPO RODRIGUES... 29166

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- PRESIDENTE (Michel Temer), Encerra-
tados MARCELO DÉDA, ZULAIl: COBRA. 29162 menta da votação. Manutenção da expressão. 29167
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- FERNANDO FERRO (Pela ordem), Apelo à
menta de Destaque nº 2, para supressão da re- Liderança do Governo em favor de abertura de
dação dada ao inciso IV do § 1º do art. 95 da negociações com os eletricitários em greve. ..... .... 29190
Constituição Federal- cOl)forme consta do art. 8R PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
da redação para o segundo turno da Proposta de mento de Destaque nR 2, para supressão da re-
Emenda à Constituição nº 96-C, de 1992. 29177 dação dada ao inciso. IV do § 1!! do art. 95 da

Usaram da palavra pela ordem os SIS. Depu- Constituição Federa', conforme consta do art. 8º
tados MENDES RIBEIRO FILHO, ZULAIÊ do Substitutivo da Relatora.................................... 29190
COBRA. 29177 Usaram da palavra para encaminhamento

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Proposta da votação os Srs. Deputados JOSÉ GENOrNO,
de votação do Destaque para Votação em Sepa- MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA.......... 29190
rado nº 11. 29177 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi- MENDES RIBEIRO FILHO.................................... 29190
mento da proposta apresentada pelo Deputado Usaram da palavra para orientação das
Marcelo Déda. 29177 respe~ivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- NEV~S, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
mento de Destaque para Votação em Separado ALEXANDRE CARDOSO. 29191
n!! 11, para supressão da expressão "ou por deci- Usou da palavra, como Relatora da maté-
são do Conselho Nacional do Ministério Público", ria, a Sra. Deputada ZULAIÊ COBRA. 29191
acrescida à alf~e.a_8 do inciso I do § 5º do art. Usou da palavra pela ordem, para registro
128 da ConstltUlçao Federal, pelo art. 34 do de vbto, o Sr. Deputado VICENTE ARRUDA. 29191
Substitutivo da Relatora à PEC n" 96-A, de 1992;
para supressão da expressão "por decisão do , Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
Conselho Nacional do Ministério Público tomada ALEXANDRE CARDOSO...................................... 29192
pelo voto de três quintos dos seus membros·, in- Usou da palavra pela ordem, para registro
serida no § 6" do art. 128 da Constituição Fede- de,'voto, o Sr. Deputado UDSON BANDEIRA........ 29192
ral pelo art. 34 do Substitutivo da Relatora; e para Usou da palavra para orientação da res-
supressão da expressão "perda do cargo", cons- pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 29192
ta~t~ do inciso III do § 39 do art. 13O-A da Consti- Usaram da palavra pela ordem os SIS. Depu-
tUlçao Federal, este constante do art. 36 do tac!los MENDES RIBEIRO FILHO AÉCIO NEVES.. 29192
Substitutivo da Relatora......................................... 29177 . U d I I d' . . t

. ' sou a pa avra pe a or em, para regls ro
Usou da palavra para encaminhamento da deivoto, o Sr. Deputado GERALDO MAGELA....... 29192

votação o Sr. Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 29ft? I U da ai I rd S Dsaram p avra pe a o em os IS. epu-
Usaram da palavra para orientação das tados GERSON PERES, PROFESSOR LUIZINHO.. 29192

respectivas bancadas os Srs. Deputados .
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ, PRESIDE_NTE (Michel Temer), Encerra-
BISPO RODRIGUES JOSÉ ANTONIO mento da votaçao. 29193
ALMEIDA, MIRO TEIXEIRA, ODELMO LEÃO, Usou da palavra pela ordem, para registro
MARCELO DÉDA, MENDES RIBEIRO FILHO, de voto, o Sr. Deputado BETINHO ROSADO. ....... 29193
INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES. 29178 PRESIDENTE (Michel Temer), Supressão

Usaram da palavra pela ordem, para regis- do dispositivo. 29193
tro de voto, os Srs. Deputados NELO RODOLFO, Usaram da palavra pela ordem, para regis-
CLOVIS VOLPI. 29179 tro de voto, os Srs. Deputados RUBENS

Usou da palavra para orientação da res- FURLAN, LUIZ FERNANDO, JOSÉ CARLOS
pectiva bancada o Sr. Deputado ODElMO LEÃO. 29179 ALELUIA, VILMAR ROCHA........ 29202

Usaram da palavra pela ordem os SIS. Depu- PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Requeri-
tados PROFESSOR LUIZINHO JUTAHY mento de Destaque de Bancada n- 4, para vota-
JUNIOR AYRTON XERÊZ WALTER' PINHEIRO 29179 ção em separado do § 311 do art. 95 da Constitui-

, , . ção Federal, constante do art. aº da redação do
PRESIDENTE (Michel Temer), Encerra- vencido. 29202

mento da votação. 29180 Usaram da palavra pela ordem, para registro
~sou da palavra pela ordem o Sr. Deputado de voto, os Srs. Deputados CARLOS MOSCONI,

INOCENCIO OLIVEIRA......................................... 29180 CLEMENTINO COELHO, CORIOLANO SALES,
PRESIDENTE (Michel Temer), Manutenção DARCrSIO PERONDI, PEDRO CORR~,

das expressões. 29180 GERSON GABRIElLl. 29202



29270

29271

29279

29274

21282

5 - ATAS DAS COMiSSÕES

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 2611 Reunião (Ordinária), em 31-S-00....

b) Comissão de Rnanças e Tributação -
1211 Reunião (Ordinária) - em 31-S-00 ..

c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nll 618-Al98 (Patrimônio Genéti-
co), * 411 Reunião, em 31-5-00 .

d) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL nº 2.186/96 e apensado (Asbes-
to/Amianto), *1 11 Reunião, em 31·5-00 .

*Atas com notas taquigráficas.
6 - PARECERj;S - Projetos de Lei nºS

124-Al95, 4.S65-Al94;' 110-B/95, 111-C/95,
1.103-Al9S, 1.562-B/96, 1.888-B/96, 2.004-Al96,
2.250-B/96, 3.478-C/97, 3.614-Al97, 4.040-B/97,
4.080-8198, 4.195-B/98, 4.400-Al98, 4.738-Al98,
4.810-A/98, 8-A/99, 77-8199, 162-A/99, 382-B/99,
465-Al99, 533-B/99, 899-A/99, 914-A/99,
1.078-A/99, 1.103-B/99, 1.199-A/99, 1.564-A/99,
1.639-8199, 1.719-Al99, 1.856-A/99, 1.892-Al99,
2.015-A/99, 2.193-Al99, 2.315-A/99, 2.443-A/99,
2.472-A/99, e PDC nIl 403-A/OO .

29203

29203

29204

29203

29203

29204

29206

29206

2920S

29208

29208

29207
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Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra pela ordem a srª Deputada
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO ZULAIÊ COBRA. 29208
ALMEIDA. 29202 PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado do dispositivo. 29209
FERNANDO CORUJA.......................................... 29202 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- tro de voto, os Srs. Deputados ANTÔNIO
tro de voto, os Srs. Deputados UDSON CARLOS KONDER REIS, PAULO LIMA, BISPO
BANDEIRA, MEDEIROS, MARISA SERRANO, WANDERVAL. 29219
JOÃO PIZZOLATTI, GESSIVALDO ISAíAS ' 29203 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 29219
Usaram da palavra pela ordem, para regis

tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS DE
JESUS, GERVÁSIO SILVA.................................... 29219

V - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Celina Ferreira Hassel

Mendes, Gisela Elias, Hozana Ribeiro Silva, José
Hamilton Mesquita Bezerra, Paulo Maurfcio Bar-
ros, Roberto Jorge Bezerra Lauriston. 29228

b) Nomeação: Aurelice Meireles Lima,
Fabrizia Fabianne e Silva, Ivo Vanderlinde,
José Hamilton Mesquita Bezerra, Marílene
Maia Ribeiro, Paulo Maurfcio Barros, Roberto
Jorge Bezerra Lauriston, Sflvio Monteiro Godói
Filho, Rejane Gomes Toledo, Waldeir Ferreira
Monteiro. 29234

4 REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÕES: nQS 2.213 a 2.216, 2.218 a
2.231, 2.233, 2.234, 2.236 a 2.243, 2.245 e 2.247
de 2000 - com pareceres e despachos. 29245

COMISSÕES

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO CORUJA, MENDES RIBEIRO
FILHO, PROFESSOR LUIZINHO ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SYNVAL GUAZZELLI......

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLiVEIRA : ..

Usou da palavra, como Relatora da maté-
ria, a Sra. Deputada ZULAIÊ COBRA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, AÉCIO
NEVES, AYRTON XERÊZ, PASTOR VALDECI
PAIVA .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO CELSO,
LUIZ BITTENCOURT, L1NCOLN PORTELA,
GLYCON TERRA PINTO, POMPEO DE
MATTOS, MÁRCIO BITIAR, GESSIVALDO
(SAfAS, RAIMUNDO SANTOS, WELlNTON
FAGUNDES, ODíLlO BALBINOlTl, CARLlTO
MERSS, FRANCISCO RODRIGUES, ARNON
BEZERRA, SYNVAL GUAZZELLI, OSCAR
ANDRADE, JOÃO GRANDÃO .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados GERSON PERES, AÉCIO NEVES,
GERSON PERES, FERNANDO CORUJA,
MENDES RIBEIRO FILHO ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO ROCHA,
BISPO RODRIGUES, JAIR MENEGUELLI .

Usou da palavra, como Relatora da maté-
ria, a SrB Deputada ZULAIÊ COBRA .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO FARIA
DE sÁ, JOSÉ GENOíNO, MENDES RIBEIRO
FILHO .

PRESIDENTE (Michel Temer), Encerra-
mento da votação ..

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JULIO REDECKER,
JOÃO PAULO, BISPO WANDERVAL. ..
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7 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS 1) Comissão Especial destinada a proferir
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- parecer ao Substitutivo do Senado Federal à

. a - I f át' 11 6 31 5 00 29403 PEC nIl 407-G/96 (Precatórios) n" 1, em 31-5-00.. 29406mUnlc çao e n orm Ica, n , em - - .
b) Comissão de Economia. Indústria e Co. 8 - REDISTRIBUIÇAO DE PROJETOS

mércio. nll 8, em 31-5-00. 29405 Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
c) Comissão de Minas e Energia. n!! 10, em nicação e Informática, n!! 2, em 31-5-00................ 29406

31-5-00. 29405 9 - MESA
10 - LrDERES E VICE-LrDERES

d) Comissão Especial destinada a apreciar 11- DEPUTADOS EM EXERCrCIO
e proferir parecer ao PL nll 2.186/96 (Asbes-

) 12 - COMISSÕESto/Amianto, nll 1, em 31-5-00 29405
e) Comissão Especial destinada a apreci- SUPLEMENTO

ar e proferir parecer ao PL n!! 3.561/97 e seus Documentos referentes à Sessão Plenária
apensados (Estatuto do Idoso), nll 1, em Matutina do dia 12-12-68, sairão publicados em
31-5-00. 29406 suplemento a este Diário.

Ata da 1001 Sessão Solene, Matutina
em 31 de maio'-de 2000

Presidência do Sr. Ubiratan Aguiar, 1ºSecretário

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 18 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Decla
ro 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. ARNON BEZERRA, servindo como 2º
Secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL - servindo como 1!2
secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM NR 747

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Pro

jeto de Lei n!! 4.752, de 1998, que "Dá nova redação a
dispositivos da Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996,

que "dispõe sobre as restrições ao uso e a propagan
da de produtos fumfgenos, bebidas alcóolicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrfcolas", enviado.à
Câmara dos Deputados com a Mensagem nº 981, de
1998.

Brasflia, 30 de maio de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N!l749

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, in

ciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências; acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o Abordo de
Cooperação entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República, da Bolfvia
para Impedir o Uso Ilegal de Precursores' ~ Substân
cias Qufmicas Essenciais para o Processamento de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, cele
brado em La Paz, em 26 de julho de 1999.

Brasília, 30 de maio de 2000. - Fernando~
rique Cardoso.

MENSAGEM N!l750

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84, in
ciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa-
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da consideração de Vossas Excelências, acompa- 98-N99, que "altera o art. 30 da Constituição Federal,
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro para acrescentar inciso conferindo competência ao
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Pro- Município para determinar atribuições de Vi-
tocolo de Montevidéu sobre Comércio de Serviços ce-Prefeito".
do Mercosul, concluído em Montevidéu, em 15 de Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U-
dezembro de 1997, acompanhado de seus quatro der do Bloco PSDB/PTB.
anexos Setoriais, adotados pela Decisão .9/98 do Publique-se.
Conselho Mercado Comum, em 23 de Julho de Em, 31-5-2000. - Michel Temer, Pre-
1998. sidente.

Brasília, 30 de maio de 2000.- Fernando Hen- Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Lí-
rique Cardoso. der do PFL, nos seguintes termos:

MENSAGEM Nl! 752

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à
elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
o texto do Tratado sobre Transferência de Pes
soas Condenadas e de Menores sob Tratamento
Especial entre o Governo da República Fe.derativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai,
celebrado em Brasrlia, em 10 de fevereiro de
2000.

---Brasília, 30 de maio de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

OFíCIOS

Do senhor Deputado Aécio Neves - Líder do
Bloco Parlamentar PSDBJPTB, nos seguintes ter
mos:

OF.PSDB/PTB/I/Nl! 226/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 31 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados RAIMUNDO GOMES DE MATOS,
SÉRGIO REIS, LÉO ALCÂNTARA, JOSÉ TELES,
AUGUSTO FRANCO, ROBERTO ROCHA, CELSO

-GlGlIO e CAJO_RIELA, .como membros titulares, e
os Deputados JOSÉ CARLOS ELIAS, íRIS
SIMÕES, JUTAHY JÚNIOR, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, DANILO DE CASTRQ, SíLVIO
TORRES, SAULO PEDROSA e NÁRCIO
RODRIGUES - como membros suplentes, para in
tegrarem a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à ProJ'>Osta de Emenda à Constituição nº

Ofício nº 0991-L-PFUoO
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 29 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº
14-N99 - do Senhor Deputado Fernando Coruja e
outros, que "dá nova redação ao art. 6º da -Gensti--
tuição Federal".

Titulares

Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

Deputado JAIME MARTINS

Deputado LAEL VARELLA

Deputada LAURA CARNEIRO

Deputado MORONI TORGAN

Deputado URSICINO QUEIROZ

Suplentes

Deputada CELCITA PINHEIRO

Deputado EXPEDITO JUNIOR

Deputado LAVOISIER MAIA

Deputado Luís BARBOSA

Deputada ROLAND LAVIGNE

Deputada ZILA BEZERRA

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Uder do PFL.

Publique-se. .
Em, 31-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.
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Ofício nº 0993-L-PFUOO
Exceleniíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 29 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ricardo

Fiúza como 1Q Vice-Presidente da Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nQ407-G, de 1996, do Sr. Lu
ciano Castro e outros, que "altera a redação do artigo
100 da Constituição Federal" (precatórios).

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 31-S-2000. - Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício nº 0996-L-PFLlOO
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº S08-A, de
1996, da Srª Deputada Jandira Feghali, que "dá nova
redação ao art. 2º do art. 17 da Constituição Federal"
(acumulação de emprego público)

Titulares

Deputado ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
Deputado JAIRO CARNEIRO
Deputado JOSÉ fIIlÚCIO MONTEIRO
Deputado LUCIANO CASTRO
Deputado MÁRIO ASSAD JLINIOR
Deputado MEDEIROS

Suplent~s

Deputada ALMERINDA DE CARV(,lHO
Deputado JOSÉ CARLOS VIEJR,~
Deputado MORONI TORGAI,j
Deputado NEY LOPES '
Deputado ROBSON TUMA
Deputado WILSOr'l BRAGA
Atenciosamente, - Depu1do Inoc~l1çio Oliveira

- Líder do PFL.
Publique-i!'i~.

Em 3·1~5-2000.- rmtOh:a1 T~mer, Presi
dente.
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Ofício nQ 0998-L-PFUOO
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nQ 609-A, de
1998, do Sr. Deputado Antônio Geraldo e outros, que
"acrescenta novo inciso ao art. 208 da Constituição
Federal" (material didático para o ensino médio).

Titulares

Deputada CELCITA PINHEIRO
Deputado JOEL DE HOLLANDA
Deputado JONIVAL LUCAS
Deputado OSVALDO COELHO
Deputado RAFAEL GRECA
Deputado ZEZE PERRELLA

Suplentes

Deputado JAIRO CARNEIRO
Deputado MAURO FECURY
Deputado NEUTON LIMA
Deputada NICE LOBÃO
Deputado RAIMUNDO SANTOS
Deputado SANTOS FILHO

Atenciosamente - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em, 31-S-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.
Ofício nº 1.000-L-PFUOO

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nºS4-A, de 1999,
do Sr. Deputado Celso Giglio e outros, que "acrescen
ta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias" (cria quadro temporário par-a. servidores pú
blicos)

Titulares

Deputado ARACELY DE PAULA
Deputado EULER RIBEIRO
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Deputado JOÃO RIBEIRO
Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
Deputado ROLAND LAVIGNE
Deputado SÉRGIO BARCELLOS

Suplentes

Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
Deputado EXPEDITO JÚNIOR
Deputado JAIME FERNANDES FILHO
Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Deputado LUCIANO CASTRO
Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do PFL.

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

dente.

Ofício nº 1.002-UPFUOO

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a examinar o Sistema Presi
dencialista de Governo.

Titulares

Deputado ANTONIO CARLOS KONDER REIS
Deputado DARCI COELHO
Deputado JAIRO CARNEIRO
Deputado PAES LANDIM
Deputado PEDRO PEDROSSIAN
Deputado ZEZÉ PERRELLA

Suplentes

Deputado ÁTILA LINS
Deputado CIRO NOGUEIRA
Deputado CLÁUDIO CAJADO
Deputado MORONI TORGAN
Deputado NEY LOPES
eputado ROBSON TUMA
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em, 31-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Ofrcio nl! 1.004-UPFUOO

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico A Vossa Excelência Os Deputados Do

Partido Da Frente Liberal Que Farão Parte Da Comis-

são Especial Destinada A Apreciar E Proferir Parecer
Ao Projeto De Lei Nº 2.763, De 2000, Dos Senhores
Deputados Sérgio Novais E Maria Do Carmo Lara,
Que "Dispõe Sobre A Polrtica Nacional De Saneamen
to, Seus Instrumentos E Dá Outras Providências".

Titulares

Deputado CÉSAR BANDEIRA
Deputado JOAQUIM'FRANCISCO
Deputado JONIVAL LUCAS ,
Deputado RAFAEL GRECA
Deputado RONALDO VASCONCELLOS
Deputada ZILA BEZERRA

Suplentes

Deputado AFFONSO CAMARGO
Deputado CLEUBER CARNEIRO
Deputado ELlSEU RESENDE
Deputado FRANCISCO GARCIA
Deputado MÁRIO ASSAD JUNIOR
Deputado PEDRO FERNANDES
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do PFL.

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

dente.

Ofrcio nº 1.006-L-PFUOO

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei nº203, de 1991, do S!enado Federal,
que "Dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o
tratamento, o transporte e a destinaçã6 dos resfduos
de serviços de saúde" e apensados. .

Titulares

Deputado AROLDO CEDRAZ
Deputado EULER RIBEIRO .
Deputado JAIME FERNANDES FILHO
Deputado JOAQUIM FRANCISCO, .
Deputado LUCIANO PIZZATTO
Deputado VIC PIRES FRANCO

Suplentes
~i J ..' ,

Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
Deputada LAURA CARNEIRO. -, ;
Deputado MÁRIO ASSAD JUNIOR
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Deputado PAES LANDIM
Deputado PEDRO BITTENCOURT
Deputado'PEDRO PEDROSSIAN
Atenciosamente; - Deputado Inocêncio Olivel·

ra, Uder do PFL.

Publlque-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Oncio nll 1.008-L-PFUOO

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Parti

do da Frente Liberal que farão parte da Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nlln-A, de 1999, do Sr. Deputa
do Ubiratan Aguiar e outros, que "altera a redação do in
ciso I do art. 159 da Constituição Federal" (programas de
desenvoMmento científico e tecnológico nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste), e apensada.

Titulares

Deputado BETINHO ROSADO
Deputada CELCITA PINHEIRO
Deputado FRANCISCO GARCIA
Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
Deputado OSVALDO COELHO
Deputado PAULO BRAGA

Suplentes

Deputado FRANCISCO COELHO
Deputado GERSON GABRIELLI
Deputado OSCAR ANDRADE
Deputado ROBERTO PESSOA
eputad,o RONALDO CAIADO
Deputado VILMAR ROCHA
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei·

ra, Uder do PFL.

Publlque-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Otrcio nº 1.043~l·PFUOÓ

BrasrJia, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente"
Indico ,a Yossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão' parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei Complementar nº 98, de 2000, do

Senhor Deputado Júlio Redecker, que "dispõe sobre
o comércio exterior e dá outras providências".

Titulares:

Deputado ARACELY DE PAULA
Deputado.JOSÉ LOURENÇO
Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
Deputado MOREIRA FERREIRA
Deputado MUSSA DEMES
Deputado WERNER WANDERER

Suplentes

Deputado AROLDO CEDRAZ
Deputado ÁTILA LINS
Deputado FRANCISCO RODRIGUES
Deputado JORGE KHOURY
Deputada KÁTIA ABREU

Deputado LEUR LOMANTO
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei·

ra, Uder do PFL.

Publique-se.
Em, 31-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Ofício nº 1.045-L-PFUOO

BrasrJia, em 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Parti

do da Frente Liberal que farão parte da Comissão Espe
cial destinada a apreciare proferirparecerao Projeto de
Lei Complementar nll72, de 1999, do Senhor Deputado
Adolfo Marinho, que "estabelece normas de coopera
ção entre e União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios na prestação de serviços públicos de abas
tecimento de água potável e de esgotos sanitários, nos
termos do disposto no inciso IX e parágrafo único do art.
23 da Constituição Federar', e apensado.

Titulares

Deputado COSTA FERREIRA
Deputado EULER RIBEIRO
DeputadQ_JONIVAL LUCAS JÚNIOR
DepUtãdo LUCIANO PIZZATIO
Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
DeputadCLPEDRO FEf\NANDES

Suplentes

Deputado CÉSAR BANDEIRA
Deputado ELlSEU RESENDE
Deputado FRANSCISCO GARCIA
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Deputado MAURO FECURY
Deputado SÉRGIO BARCELLOS
Deputada ZILA BEZERRA
Atenciosamente, - Deputado Inocênclo Olivei

ra, Uder do PFL.

Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer - Pre

sidel1te.

Ofício nº 1.075-L-PFU2000

Brasília, 31 de maio de 2000

Seohor Presidente,
Conforme solicitação de Vossa Excelência, in

dico os Deputados do Partido da Frente Liberal que
integrarão a Comissão Externa destinada a "esclare
cer em que circunstância ocorreu a morte do
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, em 22 de agos
to de 1976, em acidente rodoviário ocorrido na Ro
dovia Presidente Dutra, Km 165, no Município de Re
sende", a requerimento do S~l1hor Deputado Paulo
Octávio. .

Titulares

Deputado PAULO OCTÁVIO

Deputado RONALDO VASCONCELLOS

Suplentes

Deputado ARACELY DE PAULA
Deputado ROBERTO BRANT

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra , Líder do PFL.

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

dente.

Do Senhor Deputado Geddel Vieira Lima,
Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PSTIPTN, nos
seguintes termos:

OF.lGAB.lI/Nº 324

Brasrtia,31 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o nome do
Deputado Júlio Delgado passa a constar, na quali
dade dé 'Titular, da relação encaminhada por esta
Liderança para compor a Comissão Especial desti
nada a apreciar e pro ferir parecer à proposta de
Emenda à Constituição nº 98-A, de 1999, que "altera

.o art. 30 da Constituição Federal, para acrescentar
inciso conferindo competência ao Município para de-

terminar atribuições de Vice-Prefeitó", em substitui
ção ao nome do Deputado IGOR AVELlNO.

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

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

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

dente.

OF.lGAB./I/Nº 325

Brasília, 31 de de maio de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que os nomes
do~ Deputados Rainel Barbosa e Moacir Micheleto
pa~m a integrar, na qualidade de Titular, respecti
vame~e, em substituição ao Deputado 190r Avelino
e em vaga existente, a relação encaminhada por
esta Liderança para compor a Comissão Especial
de~tinada a apreciar e pro ferir parecer ao Projeto
de Lei nº 4.579, de 1998, que "Dispõe sobre o aces
so a recursos genéticos e seu produtos derivados, a
proteção ao conhecimento tradicional a eles associ
ados, e dá outras providências".

Por opprtuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima'e elevada consideração.

Deputado' ,Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
PMDBlPSTIPTN. . .

Defiro. Publique-se.
Em 31/05/2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Do Senhor Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos se
guintes termos:

OF.IA1PSB/200100

Brasília, 31 de maio de 2000

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

Deputado Dr. Evilásio como titular da Comissão Especi
al destinada a analisar à Proposta de Emenda à Consti
tuição nº54, de 1999, do Senhor Deputado Celso Giglio
e outros, que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" ,(cria quadro temporário
para servidores públicos).

Deputado AI~xandre-Cardoso, Uder do Bloco
PSBIPCdoB.

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

dente.



REQUERIMENTO

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

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

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

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

dente.

Do Senhor Deputado Do~iciano Cabral,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

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

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".

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

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

dente.

. Do Senhor Deputado Eduardo Paes, nos se
gUintes termos:

REQUERIMENTO

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

mento Interno da Câmara dos Deputados a retiraEta-
d; minha assina,!~ra .a~osta a? P!ojeto de 'Resolução
n- 89/00 que institUI Comlssao Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

- Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência'
manifestações de apreço. - Deputado Eduardo Paes.

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

dente.
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Do Senhor Deputado Badu Picanço, nos se- Do Senhor Deputado De Velasco, nos se-
guintes termos: guintes termos:

REQUERIMENTO

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

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

Na oportunidade, renovo a Vossa excelência ma
nifestações de apreço. - Deputado Badu Picanço.

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

dente.

Do Senhor Deputado Betinho Rosado, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO

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

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

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

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

dente.

!Jo Senhor Deputado Coriolano Sales, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 42 do art. 102, do Regi

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

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço.- Deputade Coriolano Sa
les, PMDBIBA.

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

dente.



Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 42 do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de ResotY@~

n2 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Inaldo Leitão.

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

dente. .
Do Senhor Deputado José Carlos Martinez,

nos seguintes termos: .

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 42 do art. 102 do Regimen

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

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

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

dente.

REQUERIMENTO

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

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 42 do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução n51 89/00 que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar desvios e irregu
laridades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

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

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

dente.

Da _Senhora DepuJaclo Fáth'I.:Iª_ pe_laes, nos
seguintes termos:
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Do Senhor Deputado Expedito Júnior nos Requeiro, na forma do § 42 do art. 102 do Regi-
seguintes termos: 'ment!> Intern~ da Câmara dos De~utados, a retira~a

de mInha assmatura aposta ao Projeto de Resoluçao
n2 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)". \ .

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado lédio Rosa.

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

dente.

Do Senhor Deputado Inaldo Leitão, nos se
guintes termos:

REQUERIMEMTO

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 42 do'art. 102 do Regi

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

I Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência ma
nifestações de apreço. - Deputado Fátima Pelaes.

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

"dente. .

Do Senhor Deputado lédio Rosa, nos se
guintes termos:. -



Do Senhor Deputado Marcos Cintra, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar
de inquérito destinada a investigar desvios e irregu
laridades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

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

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

dente.

Do Senhor Deputado Oliveira Filho, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução nl! 89/00 que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar desvios e irregu-
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Do Senhor. Deputadl) Josué Bengtson, nos Requeiro a V. ExA, nos termos do § 42, art.
seguintes termos: 102, do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados, a retirada de minha assinatura aposta ao
REQUERIMENTO Projeto de Resolução nº 89/00 que "institui Comis-

Ao Excelentrssimo Senhor são Parlamentar de Inquérito destinada a investi-
Deputado Michei Temer gar desvios e irregularidades nas aplicações dos
Presidente da Câmara dos Deputados recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador"
Nesta . . (FAT)".

Senhor Presidente, Na oportunidade, renovo a V. ExA minhas ma-
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi- nifestações de apreço. - Luiz Antônio Fleury Fi-

menta Interno da Câmara dos Deputados, a retirada lho, Presidente.
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução Defiro. Publique-se.
nl! 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Em 31-5-00. _ Michel Temer, Presi-
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari- dente.
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

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

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

dente..

Do Senhor Deputado Laire Rosado, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
n1!89/00 que "institui Comissão Parlamentar de inqué
rito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)". .

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

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

dente.

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

REQUERIMENTO.
(Do Senhor Luiz Antônio Fleury Filho)

Solicita retirada de assinatura apos
$\18 ao Projeto de Resolução nll 89/00.

Senhor Presidente,



Presi-

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

Defiro. Publique-se.

Em 31-5-00. - Michel Temer,
dente.

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

Do Senhor Deputado Sérgio Guerra, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,

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

Ao Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deput~dbs

Nesta.

Ao Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar- desvios e irregu
laridades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreç,~, - Deputado Sérgio Guer
ra.

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

dE!nte.

Do Senhor Deputado Themístocles Sampa
io, nos seguintes termos:
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laridades nas aplicações dos recursos do Fundo de Do Senhor Deputado Sérgio Carvalho, nos
Amparo ao Trabalhador (FAT)". - seguintes termos:

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

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

dente.

Do Senhor Deputado Osvaldo Reis, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

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

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Oswaldo Reis.

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

dente.

Do Senhor Deputado Paulo Octávio, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senha?
Deputado Michel Teméi
Presidente da C~mârados Deputados
Nest~

senhor Presidente,
,/

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar desvios e irregu
laridades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência ma
nifestações de apreço. - Deputado Paulo Octá"ío.

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

~~a . " .
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REQUERIMENTO

Ao Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

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

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

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Themístocles
Sampaio.

Defiro. Publique-se.

Em 31-5-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Senhor Deputado Walfrido Mares Guia,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

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

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

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Walfrido Ma:'
res Guia. '

Defiro. Publique-se.

Em, 31-5-0Q., - Michel Temer, Presi
dente.

PROJETO DE' LEI CqMP~EMENTARNI 128, DE
2000

(Do Senado Federal)
PLS N~,671199 .

Altera dispositivos da' tel n1 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), da Lei nll 4.591, ~e 16 de dezem
bro de 1964 (Lei de Condomínios e Incor-

porações) e do Decreto-Lei n5l 7.661, de 21
de Junho de 1945 (Lei de Falências).

(Às Comissões de Economia, Indústria
'e Comércio; de Finanças e Tributação (mé
rito); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. III O art. 186 da Lei nll 5.172, de 25 de outu

bro de 1966 (Código Tributário Nacional) passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 186. O crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for a natureza ou o
tempo da constituição deste, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do traba
lho e os relativos à aquisição de unidades
imobiliárias residenciais nas falências de
construtoras ou incorporadoras." (NR)

Art.2!! O art. 43 da Lei nº 4.591 , de 16 de dezem
bro de 1964 (Lei de Condomínios e Incorporações)
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III-A:

"11I - A. tratando-se de unidades resi
denciais, além das garantias previstas, as
quantias pagas ao incorporador serão res
sarcidas com prioridade sobre quaisquer ou
tros créditos, à exceção dos decorrentes da
legislação do trabalho;" (AC) *

Art. 3º O caput do art. 102 do Decreto-Lei nl!
7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências) pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102. Ressalvada a preferência
dos créditos dos empregados, por salários e
indenizações trabalhistas, sobre cuja legiti
midade não haja dúvida, ou quando houver,
em conformidade com a decisão que for
proferida na Justiça do Trabalho, e depois
deles, dos créditos de adquirente de unida
des imobiliárias residenciais e, então, de
credores por encargos ou dívidas da massa
(art. 124), a classificação dos créditos, 'na
falência, obedece à seguinte ordem:" (NR)

" "
Art. 4º As alterações promovidas pelos

arts. 2º e 3º terão vigência equivalente à de
lei ordinária.

• AC Acréscimo.

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

Senado Federal, 5 de abril de 2000. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CiTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Junho de 2000

SEÇÃO 11
Preferências

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer
outro, seja qual for a natureza ou otempo da constitui
ção deste, ressalvados os créditos decorrentes da le-
gislação do trabalho. .' , .
....................................................................................
............................................................................................................... .

TrTULO IV
Da Organiza9ão dos Poderes

CAPrTULO I
do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de
discussão e votação, e enviado à sanção ou pro
mulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arqui
vado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

LEI ,N1l5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre O Sistema Tributário
Nacional e Institui Normas Gerais de Di
reito Tributário Aplicáveis à União, Esta
dos e Municípios.

LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

TrTULO 111
Crédito Tributário

CAPrTULOVI
Garantias e Privilégios do Crédito Tributário

LEI N1l4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o Condomínio em
:Ediflca9ões e as Incorpora9ões Imobi
liárias•

•••....•.•• 'r •••.••1, ••••••• 1, ••••••••••••••• II 1, ••••••••• ,~" II .~••••••••••• 11.1 11. I'

TfTULO 11
Daslncorpora9ões

•••••••••• ~ _-j-----_ .

CAPfTULO 11
Da? Obrigações e Direitos do Incorporador

Art. 43. Quando o incorporador contratar a en·
trega da unidade a prazo e preços certos, determi
nados ou determináveis, mesmo quando pessoa fí
sica, ser-Ihe-ão impostas as seguintes normas:

I - inform,r obrigatoriamente aos adquirentes,
por escrito, no mínimo de 6 (seis) meses, o estado da
obra; •

11 - responder civilmente pela execução da in
corporação, .devendo indenizar os adquirentes ou
compromissários, dos prejuízos que a estes advie·
rem do fato de não se concluir a edificação ou de se
retardar injustificadamente a conclusão das obras,
cabendo-lhe ação regressiva contra- olconstrutor, se
for o caso e se a este couber a culpa;

111 - em caso de falência do incorPorador, pessoa
física ou jurídica, e não ser possível à, maioria prosse
guir na construção das edificações, os subscritores ou
candidatos à aq\Jisiçáo d~ unidades serão credores pri
vilegiados pela~quantias que houverem pago ao incor·
porad~r, respol)dà~do sub~idiariament~ .os bens pesso
ais deste;

IV - é vedado ao incorporador alterar o p.rojeto,
especialmente no que se refere à unidade do.adqui-
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rente e às partes comuns, modificar as especifica
ções, ou desviar-se do plano da construção, salvo
autorização unânime dos interessados ou exigência
legal;

v- não'poderá modificar as condições de pa
gamento nem reajustar o preço das unidades, ainda
no caso de elevação dos preços dos materiais e da
mão-de-obra, .salvo se tiver sido expressamente
ajustada a faculdade de reajustam~nto, proceden
do-se, então, nás condições estipuladas;

VI - se o incorporador, sem justa causa devi-
.' l

damente comprovada, paralisar as obras por mais
de 30 (trinta) dias, ou retardar-lhes excessivamen
te o andamento, poderá o juiz notificá-lo para que
no prazo mínimo de 30 (trinta) dias as reinicie ou
torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendi
da a notificação, poderá o incorporador ser desti
tuído pela. maioria absoluta dos votos dos adqui
rentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
penal que couber, sujeito à cobrança executiva
das importâncias comprovadamente devidas, fa
cultando-se abs interessados prosseguir na obra
(Vetado).
............................., .

DECRETO-LEI NR 7.661,
DE"21 DE JUNHO DE 1945

\

LEI DE FAL~NCIAS

TrTULOVI
da Verificação e Classificação dos Créditos

, SEÇÃO SEGUNDA
Da .Classificação dos Créditos

': '""
Art. 102. Ressalvada, a partir de 2 de janeiro

de 1958, a preferência dos créditos dos emprega
dos, por salários e indenizàçõe~ tr~bàlhistas, sobre
cuja legitimidáde não haja' dúvida; 'ou quando hou
ver, em conformidade coril' a. 'decisãb'que for proferi
da na Justiça do Trabalho;·,e,\depoi~·deles, a prefe
rência dos créâores por' encargos"'l:c,u drvidas da
massa (art. 124), a classificação dos créditos, na fa
lência,,:pbedece.à seguinte 'ordem:
•••• •• ;~"'io••••••••••• Ii ;~~~ •••• I' Ii 11 •••• Ii Ii •••••••• 1 ••• Ii ••••• Ii ••••• iI. 11 •••• 11 •• 1

TrTULO VIII
Da Liquidação

SEÇÃO SEGUNDA
Do Pagamento aos Credores da Massa

Art. 124. Os encargos e dívidas da massa são
pagos com pre:ferência sobre os créditos admitidos
à falência, res!?alvado o disposto nos artigos 102 e
125. I

• ArtIgo com redação dada pela Lei nrJ 3.726, de
11·2·1960.

§ 19 São encargos da massa:

I - as .custas judiciais do processo da falência,
dos seus incidentes e das ações em que a massa
for vencida;

11 - as quantias fomecidas à massa pelo síndi
co ou pelos credores;

111- as despesas com a arrecadação, adminis
tração, realização distribuição do seu produto, inclu
sive a comissão do síndico;

IV - as despesas com a moléstia e o enterro
do falido, que morrer na indigência, no curso do
processo;

V - os impostos e contribuições públicas a cár~

go da massa e exigíveis durante a falência;

VI - as indenizações por acidente do trabalho
que, no caso de-continuação de negócio do falido,
se tenha verificado\nesse período.

• § 1rJ e incisos ,bom redação dada' pela LeI nrJ 3.726, de
11-2·1960.

§ 29 São dívi~as da massa:

1- as custas Ipagas pelo credor que requereu a
falência;

11- as obrig~ções resultantes de atos jurídicos
válidos, praticados pelo síndico;

I
111 - as obrigações provenientes de enriqueci-

I

mento indevido da \massa.
'. § 2rJ e IncIsos~m redação dada pela Lei nrJ 3.726, de

11-2-196.0.

§ 32 Não bastando os bens da massa para o
I

pagamento de todos os seus credores, serão pagos
os encargos antes das dívidas, fazendo-se rateio,
em cada classe, se 'necessário, sem prejuízo porém
dos créditos de natureza trabalhista.

• § 3rJ com redação dada pela Lei nrJ 3.726, de 11-2-1960.
....................................................................................
.\" .
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Identificação SF PIS 671/1999

Autor COMISSÃO - CPI 'do Poder Judiciário'

Int. Àssas.
~ 24/02/2000 SECRETArtIA GERAL DA M5A • SGf·'
AGUARDAr~DO I~lCLUSÃO emDEf4 DO DIA (AGINCl)
EncaminhiA30 ~o Plafl~rió para comunicaçãp ,do término do
prazo da apltZ~nrn~o de emendas. '. '. ! " .

, 2?/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA, PLE~ARIO • ATA·PLEN

Ementa Altera dispositivos da lei nO 5172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nadonal), da lei nO 4591, da 16 de dezembro de
1964 (lei de Condomínios eIncorporações) edo Decreto·LeI nO
7661 de 21 de junho de 1945 (lei de Falêndas).

Observações (PROJETO DE AUTORIA DA CPI DO JUDICIÁRIO, CRIADA PELO RQS
001181999).

Indexação

Última Ação

Tlãmltação

AlTERAÇÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIOrlAl, DECRETO LEI
FEDERAl, I.EI DE FAI.ÊN~~ LEI DO CONDOUlNIÇ. NORI1AS,
PROCEDillENTO, LEGISLAÇAO TRA5ALHISTA, ItlOVEL
RESIDENCIAl, COIISTRUTOR, INCORPORADOR, GARANTIAS,
RESSARCIMENTO, PREFERÊNCIA, EMPREGADO, SALÁRIO,
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JUSTIÇA DO TRABALHO, DMDA,
MASSA FAUDA.
Data: 29/03/2000 Local: (CN) ATA-PLEfJ •SUBSECRETARIA DE ATA
•Pl.ENÁRIo
StabJs: APROVADA (APRVD)
Texto: Anundada él matéria.D~o encerraú., tendo usado da
pa!avra_aSra., Heloisa Helen•• Aprowdo, com oseguinte rewlllldo:
SIm 65, 1150 2, Totãl =67, tendo usado da palaVra oRooorto FreIre.
ÀCOIR, para redação final. Em SEguida é lido oParecer nO
280/2000-CDIR, Relator Senôdor Geraldo r·lclo, oferecendo 1i
redação final da matéria, Aprovada aredação fin.l, nos tennos do
Requerimento nO 150/2000, do Sr. Paulo Souto, de dlSjnfiS3 da
publicação de redação final. ÀCâmara dos D=putados. ÁSSClS com
destino àSSEXP,
Encaminhado em 29/Q3/2000 para (SF) SGf.l •SECRETARIA GERAL

-DA MESA -
PLS 00671/1999

• 10/12/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO· PLEG
Eõte proce;ro contém 07 (sele) folhos numeradas e
rubricadas. ÀSSATA.

• 13/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO· ATA·PLEtl

leitura. Àpublicação. Amatéria ficará sobre ar·l2..~ p;ilo
prazo de dnco dias úteis para recebimento de emendas. À
SSClS.

• 14/12/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA -5GII
AGUARDANDO RECEBmENTO DE H1ENDAS PERA~ITE Ar~ESA

(AGRE/olESA) /
Aguardando abartura de prazo para recebimento de emendas.

• 21/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA -PLENÁRIO -ATA·PLEN

- AGUARDANDO RECEBI~lENTO DE E!·lENDAS PERANTE A~lESA
(AGREr~ESA)

APresldênda comunica ao Plenário que milléria ficam pelílnte
àMesa, durante dnca dias úteis para recebimento de
emendas, apartir de hoje, nos termo. do art. 235, do R@g.

APre:idêndZl comunica fiO Plsnário otémino do prazo ontem
sem apre..~ntação de emendas. ÀSSCLSF para indu5ão em
Ordem do Dia oportuníJIn~nte.

o 2B/02/2000 SUB5eC. COORDENAÇÃO LEG~SI.A11VA DO
SENADO g SSCLSF
Aguardando illdusão em Ordem do Dia.

o 21/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSClSF
Agendado paro aSalão deliberativa ordinária de 28.03.2000.

o 23/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
INCLUIDO H' ORDEr·' DO DIA DA SESSÃO DEUBERAllVA
(INCLOD)
Induído em Orrlem do 0II1 da Sessão Dsllbsrativá do dia
29.3.2000. Dmcu~o, em ttlmo único.

o 29/03/2000 SUBSECRETArtlA DE ATA· PLENÁRIO· ATA·PLEN

APROVADA (APnVD)
Anunciada (l matéria. Discussão encerradfJ,:tendo usado da
piJlalflQ ã Sra. Helol$iJ Helena. Aprovado, com o~ulnte
reultado: Sim 65, Não 2, Total-: 67, tendo uSiido da palavl'êi
CI Roberto Freire. ACOIR, para redação final. Em seguida é
lido oPart;ter nO 2BO/2000-CDIR, Relator Senador Geraldo
t-tGlô, ofel'€tGlldô arEdlJção final da matéria. Aprovada a
rodação flftlJl, ilD~ t~rmos do Requerimento nO 150/2000, do
Sr. Paulo Souto, di! dispensa de publicação de redação final. À
Câmara do~ D;;purnrlos. ÁSSCLS com destino àSSEXP.

o 30/03/2000 SeCRETARIA GERAL DA ~'ESA • SGr~

Procedida il revisão da Redação Final (fls. 14.e 15). ÀSSEXP.
o 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP

Recebido neste órgão à510:30 hs.
o 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP

ÀSSClSF para revisão dos autógrafos.
o 30/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

SENADO· SSCl.SF '
Protedidíi i'J mvlsão dos ~ut6grafos (juntada de fls;'17-e-18)-À
SSEXP

Q 30/03/2óOOSU8SECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
Recebido nsste órgão às 19:20 hs.
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Ofício nº 573 (SF)

Brasflia, 5 de abril de 2000

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub

metido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos
do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do
Senado nº 671, de 1999, constante dos autógrafos em
anexo, que "altera dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), da Lei nº
4.591, de 16 de dezembro de 1964 (Lei de Condomínios
e Incorporações) e do Decreto-Lei nº7.661 , de 21 de ju
nho de 1945 (Lei de Falências)".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 500, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nº 1.653/98

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Estação FM LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)).

O Congresso Nacional:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria

nº251, de 4 de dezembro de 1998, que outorg-a permis
são à Rádio Estação FM Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na localida
de de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.

MENSAGEM N!! 1.653, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 251, de 4 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à Rádio Estação FM
ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em fre~üência

modulada, na localidade de Carlos Bar
bosa, Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons
tante da Portaria nº 251, de 4 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Rádio Estação FM Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 29 de dezembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. Nº 326/98-GM.

Em, 4 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De conformidade com as atribuições legais e regu
lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 021/97-SFO/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na localidade de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, depo
is de analisar a documentação de habilitação e as pro
postas técnica e de preço pela outorga das entidades
proponentes, com observância da Lei nº8.66p, de 21 de
junho de 1993, e da legislação específica de radiodifu
são, concluiu que a Rádio Estação FM Ltd'~, obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos têrmos esta
belecidos pelo Edital, tornando-se, assim, a vencedora
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis
são, na forma da Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o parágrafo ter
ceiro do artigo 223 da Constituição, o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Cong':~sso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado'o referido ato.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito. - Juarez Quadros Do
Nascimento Ministro de Estado das Comunicações
Interino.



Em 29 de dezembro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nll 251 de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à Rádio Estação FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na localidade de Carlos Bar
bosa, Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente, - Clovis De Barros Carva·
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República.
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PORTARIA Nli! 251, COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA '

O Ministro de Estado das Comunicações, Interi· 1- Relatório
no, no uso de suas atribuições, de acordo com o dis·
posto no art. 32 do Regulamento dos Serviços de . De conformi~ade com o art. 49, in~is~ ~II, com·
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n!! 52.795 de blnado com o § 1 do art. 223, da ConstltUlçao Fede·
31 de outubro de 1963, com a redação do Decret~ nll ral, o Excelentrssi~o Se~hor Presidente da República
1.720, de 28 de novembro de 1995 e tendo em vista submete à conslderaçao do Congresso Nacional,
o que consta do Processo Administrativo nll acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
53790.000397/97, Concorrência nll021/97.SFO/MC Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou·
resolve: I torga permissão à Rádio Estação FM Ltda., para ex·

Art. 12 Fica outorgada permissão à Rádio Esta- plor~r: pelo prazo.de 10 (de~) a~os~sem direito de ex-
ção FM Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, cl~~IVI?ade, serviço de rad!odlfusao sonora em fre-
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão quencla mo~ulada, na localidade de Carlos Barbosa,
sonora em freqüência modulada, na localidade de Estado do RIO Grande do Sul.
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul. Atendendo ao disposto no § 311 do art. 223 da

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re- Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
assumidas pela outorgada emsuas propostas. gresso Nacional.

Art. 211 Este ato somente produzirá efeitos legais Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
do art. 223, § 311, da Constituição. ' me desta Comissão, nos termos do inciso li, alrnea h,

Art. 31! O contrato de adesão decorrente desta do art. 32 do Regimento Interno.
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta (I - Vi to d R I t
dias, a contar da data de publicação da deliberação o o e a or
de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar A outorga do Poder Público para a execução de
nulo, de pleno direito, o ato de outorga. serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nll

Art. 41! Esta Portaria entra em vigor na data de 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento. Decreto nll2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro-

cesso em questão, a Rádio Estação FM Ltda. atendeu
Aviso nli! 1.800 - SUPARlC. aos requisitos da legislação específica e obteve a mai-
A Sua Excelência o Senhor ar pontuação do valor ponderado, nos termos estabe-
Deputado Ubiratan Aguiar lecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da con-
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados corrência para exploração do serviço de radiodifusão
Brasrlia.DF. sonora em freqüência modulada na localidade de Car-
Civil. los Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nll 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga. Ç)bedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a223 daConstituição Federal, e aten
de às formalidades legais. motivos pelos quais somos
pela homologação do at9,do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto. Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Depu
tado Joio Herrmann Neto, Relator



MENSAGEM N21.678, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nll: 287, de 9 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à Fundação Padre
Antônio Bezerra de Menezes, para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Itapipoca, Estado do Ceará.

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

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons
tante da Portaria nº 287, de 9 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Fundação Padre Antônio

Aprov~-o__ato que outorga permis
são à Fúndação Padre Antônio Bezerra
de Menezes, para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Itapipoca, Estado do
Ceará.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 287, de 9 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Fundação Padre Antônio Bezerra de Me-'
nezes para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 31 de maio de 2000. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercí
cio.

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Estação FM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande
do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºÉ aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 251, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à RJidio Estação FM Ltda. para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Depu
tado João Herrmann Neto, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, em reunião ordinária reali
zada hoje, aprovou contra o voto do Deputado Wal
ter Pinheiro, o parecer favorável do Relator Depu
tado João Herrmann Neto à Mensagem nº
1.653/98, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputa
dos: Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e
rris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro,
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida,
Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino,
Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Par
cianello, Jorge Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos
Nascimento, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Mendon
ça Bezerra, José Rocha, Maluly Netto, Mário
Assad Júnior, Vic Pires Franco, Jorge Bittar, Mar
cos de Jesus, Walter Pinheiro, OdeImo Leão, Oli
veira Filho, Ps:uderney Avelino, Robério Araújo,
Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda,
Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wander
vai, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila Lira, Ro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador 21mbaldi, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NlI: , DE 2000 N2 501 , DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N21.678198



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 287, de 9 de dezembro
de 1998, que outorga permissão à Fundação Padre
Antônio Bezerra de Menezes, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicaçõe~, o ato que ou
torga permissão à Fundação Padre A(ótônio Bezerra
de Menezes, para executar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Itapipoca,
Estado do Ceará.

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es
clarece que:

"Cumpre ressaltar que o pedido encon
tra-se devidamente instruído, de acordo com
a legislação aplicável, demonstrando possuir
a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, o que me levou a autori
zá-Ia, nos termos da inclusa portaria."

Atendendo ao disposto no § 32 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
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Bezerra de/Menezes, para executar, pelo prazo de Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra- pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins subseqüentes e seus regulamentos.
exclusivamente educativos, na cidade de Itapipoca, Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
Estado do Ceará. após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

Brasrlia, 29 de dezembro de 1998. - Fernando do § 3º do art. 223 da Constituição.
Henrique Cardo.so Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
E.M. nº 386 198-MC sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.

Brasília, 9 de dezembro de 1998 Aviso nº 1.825 - SUPARlC. Civil.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Em 29 de dezembro de 1998
Encaminho a Vossa Excelência o Processo Admi

nistrativo nº 53000.005254/93, de interesse da Funda
ção Padre Antônio Bezerra de Menezes, objeto de per
missão para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.

2. De acordo com o art. 13 § 1º do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº2.108, de 24 de dezembro de 1996, não de
penderá de edital a outorga para execução de serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que me
levou a autorizá-Ia, nos termos da inclusa Portaria.

4. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, Juarez Quadros do Nasci
mento, Ministro de Estado das Comunicações Interi
no.

PORTARIA Nº 287, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998

O Ministro de Estado das Comunicações, Interi
no, no uso de suas atribuições, e de acordo com o dis
posto no art. 13, § 1Q do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº
53000.005254/93, resolve:

Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação
Padre Antônio Bezerra de Menezes, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Itapipoca, Estado do Ceará.
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mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria sl:lbmetida ao exa
me desta Comissão. nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

I! ~ Voto da Relatora

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fin,s educativos é
regulada pelo Decreto nº52.795. de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 2.1 08, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com estes instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Padre
Antônio Bezerra de Menezes atendeu aos requisitos
da legislação específica, inclusive da Resolução nº 1,

de 1990, desta Comissão, e obteve parecer favorável
da extinta Fundação Roquette Pinto.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tada Ângela Guadagnin, Relatora

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº ,DE 2000

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Padre Antônio Bezerra
de Menezes, para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Itapipoca, Estado do
Ceará. '

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q É aprovado o ato a que..se refere a Portaria
nº287, de 9 de dezembr,o de 1998, que outorga permis
são à Fundação Padre 'Antônio Bezerra de Menezes
para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tada Ângela Guadagnin, Relatora

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora Deputada Ângela Guadagnin à Mensagem
nº 1.678/98, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e fris Si
mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se
meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio
Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel
son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co
rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Franco,
Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, Odel
mo Leão, Oliveira ~i1ho, Pauderney Avelino, Robério
Araújo, Wagner Salustiano, DI'. Hélio, Eurípedes Mi
randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan
derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila Lira, Ro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
Grandão e DI'. Evilásio.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 502, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N!! 815/99

Aprova o ato que outorga conces
são à TV' Minas Centro-Oeste S/C Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons 'e imagens, na localidade de Divinó
polis, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 16 de junho de 1999, que outorga concessão à
TV Minas Centro-Oeste S/C Uda., para explorar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na locali
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.
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MENSAGEM NR 815, DE 1999 3. Nessas condições, submeto o assunto à con-
(Do Poder Executivo) sideração de Vossa Excelência, nos termos do art. 29

• . _ do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
Submete a apreclaçao do Congres- vado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de

so Nacional o ato constante do Decreto 1963 com a redação do Decreto nº 1 720 de 28 de
de 16 d! junho d! 1999, que "Outorga nove~brode 1995. . ,
concessao à TV Minas Centro-Oeste S/C o
LIda., para explorar serviço de radiodlfu- 4. E~c~a~eço que, de ac0r:d0 com o § 3- do art. 2~3
sio de sons e Imagens, na localidade de da .Constit~lçaO, o at~ de o_uforga somente pr~uzlrá
Dlvin6polis, Estado de Minas Gerais". efeitos legaiS ~~ós d~lIberaça~ do Congress? NaCional,

(As
' Co . - d C'ê' TI' para onde soliCito seja encaminhado o refendo ato.

mlssoes e I nCla e I acnoagia,. . . .
Comunicação e Informática· e de Constituição Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Mlnls-
e Justiça e de Redação (Art: 54» tro de Estado das Comunicações

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

com o § 312 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 16 de junho de 1999, que nou
torga concessão à TV Minas Centro-Oeste S/C
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, na localidade de Divinópolis. Estado de
Minas Gerais".

BrasIlia, 21 de junho de 1999. - Fernando
tlenrlque-Card080.

EM n1!83/MC

Brasília, 8 de junho de 1999

Excelentrssimo SE1nhor Presidente da.Repúbli
ca"

De conformic;t~d~com as atribuições legais e re
g~lamentares cometi, as a este Ministério, determi
r;tou-se a public ção da Concorrência nll

055/97-SFO/MC, co vistas à implantação de uma
Iestação de radiodifRj'são de sons e imagens, na locali
dade de DivinópoliF' Estado de Min~s Gerais.

2. A Comis$ão Especial de Ambito Nacional,
criada pela Portaria nl! 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria n2 795, de 17 de de
zembro de 1997, depois de analisar a documenta
ção de habjlitação e as propostas técnica e de pre
ç_Q. p-ela'0f.~orga das entidades proponentes, com
observância da Lei nll 8.666, de 21 de junho de
1993, e da legislação especifica de radiodifusão,
con,cluiu que a TV Minas Centro-Oeste S/C' Ltda.
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se as
sim a vencedora da Concorrência, conforme ato da
mesma Comissão, que homologuei.

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1999

Outorga concessão à TV Minas Cen
tro-Oeste S/C LIda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na
localidade de Divinópolis, Estado de Mi·
nas Gerais.

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitu
ição, e de acordo com o dispostó 'no art. 29 do Re
gulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tenco em vistã o que co-n-snC
do Processo Administrativo nº 53710.000406/97,
Concorrência nº 055/97-SFO/MC,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à TV Minas

Centro-Oeste ~/C Ltd~:, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Di
vinópolis, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasjleiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suás propostas.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata_o
artigo anterior, sob pena de tomar-se nulo, de pleno
direito,.o ato de outorga.

Ar:t. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasflia, 16 de junho de 1999; 1782 da Indepen
dência e 111º da República. - Fernando' Henrique
Cardoso - Pimenta da Veiga
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Aviso n2 856 - C.Civil.

Em 21 de junho de 1999.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 16 de junho de 1999, que
"Outorga concessão à TV Minas Centro-Oeste S/C
Ltcta., para explorar serviço Qe radiodifusão de sons e
imagens, na localidade de Divinópolis. Estado de Mi
nas Gerais".

Atenciosamente, - Clóvis De Barros Carvalho 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1!! do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à TV Minas Centro-oeste S/C Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na localidade de Divinópolis, Estado
de Minas Gerais.

Atendendo ao disposto no § 3!! do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
gresso Nacional. .

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos t~rmos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n!!
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n2 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a TV Minas Centro-Oeste S/C
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão de sons e imagens na localidade de
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n!! 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Fran
cisco Coelho - Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR ,DE2000

Aprova o ato que outorga conces
são à TV Minas Centro-Oeste S/C LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na localidade de Divinó
poUs, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 16 de junho de 1999, que outorga concessão à
TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda., para explorar, pelo
prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na lo
calidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

Art. 2!! Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala-da Comissão, 3 de maio de 2000. - Fran
cisco Coelho, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Fran
cisco Coelho à Mensagem n!! 815/99, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram- presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e fris Si
mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se
meghini, Luiz Moreira; Luiz Piauhylino, -Francistônio
Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel
son Proença, Arolde de Oliveira, 'César Bandeira, Co
rauci Sobrinho, Jose Mendonça Bezerra, José Rocha,
Maluly Netto, Mário Assad 'Júnior, Vic Pires Franco,
Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, Odel-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nl! 503, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nl! 1.676199
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mo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Robério Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado
Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Mi- çom o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan- submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila Lira, Ro- panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho, de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João creto de 4 de novembro de 1999, que "Outorga con-
Grandão e Dr. Evilásio. cessão à Fundação Assistencial, Educacional e Cul-

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu- tural Áudio, para executar serviço de radiodifusão de
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício. sons e imagens (televisão),.com fins exclusivamente

educativos, na localidade de Francisco Morato, Esta
do de São Paulo".

Brasília, 10 de novembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 189/MC

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Assistencial, EducacIo
nal e Cultural Áudio, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Francisco Morato, Estado de
São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)) \

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 4 de novembro de 1999, que outorga concessão
à Fundação Assistencial, Educacional e Cultural Áu
dio para executar, pelo prazo de quinze anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Francisco Morato, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.

MENSAGEM Nl! 1.676, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 4 de novembro de 1999, que "Outorga
concessão à Fundação Assistencial,
Educacional e Cultural Áudio, para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
Imagens (televisão), com fins exclusi.va
mente educativos, na localidade de Fran
cisco Morato, Estado de São Paulo".

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Brasília, 28 de outubro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Encaminho a Vossa Excelência o incluso projeto
de decreto que outorga concessão à Fundação Assis
tencial, Educacional e Cultural Áudio, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), com fins exclusivamente educativos, na locali
dade de e Francisco Morato, Estado de São Paulo.

2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei
n!! 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §
1!!, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3!! do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Pt,<>cesso Administrativo nº
53830.000105/99, que Ihe'deu origem.

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

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1999

Outorga concessão à Fundação
Assistencial, Educacional e Cultural Áu
dio, para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), com
fins exclusivamente educativos, na loca
lidade de Francisco Morato, Estado de
São Paulo.



"Cumpre ressaltar que o pedido en
contra-se devidamente instruído, de acordo
com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço."

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do al1..223, da Constituição Fede- 
ral, o Excelentíssiliio Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Assistencial, Educacio
nal e Cultural Áudio, para executar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Francisco Morato,
Estado de São Paulo.

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es
clarece que:

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto nº 2.1 08, de 24 de dezem
bro de 1996. De acordo com estes instrumentos jurf
dicos, a outorga de permissão para execução de ser
viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati
vos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Assisten
cial, Educacional e Cultural Áudio atendeu aos requi
sitos da legislação específica, inclusive do Ato Nor
mativo nº 1, de 1999, desta Comissão, e apresentou a
declaração prevista na Portaria Interministerial nll

651, de 15 de abril de 1999.
Durante o processo de análise por este Rela

tor, chegou-nos cópia de expediente dos advoga
dos da Fundação Cultural Aldeia Pitoresca - Gran-

Aviso nº 1.963 - C. Civil.

Em 10 de novembro de 1999
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O Presidente da República, no uso das atribui- COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
ções que lhe conferem os arts. 84. inciso IV, e 223, ca- COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
put, da Constituição, considerando o disposto no § 2º I _ Relatório
do art. 14 do Decreto-Lein2 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 12 do art.13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº2.108, de 24 de dezembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.000105/99,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação

Assistencial, Gducacional e Cultural Audio, para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusivamente edu
cativos, na localidade de Francisco Morato, Estado
de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de torna-se se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 4 de novembro de·1999; 178º da Inde
pendência e 111º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 4 de novembro de
1999, que outorga concessão à Fundação Assis
tencial, Educacional e Cultural Audio, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na localidade de Francisco Morato, Estado de
São Paulo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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de São Paulo FM, no qual a entidade posiciona-se 11I- Parecer da Comissão
contrariamente à aprovação do ato do Poder Exe-
cutivo, por entender que houve vício no processo A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
que concluiu pela concessão em questão. Ca- cação e Informática, em reunião ordinária realizada
be-nos informar que a prerrogativa constitucional hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi-
de outorga para serviços de radiodifusão é exclusi- nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Luiz
va do Poder Executivo, não cabendo a esta Comis- Piauhylino à Mensagem nº 1.676199, nos termos do
são a devolução da Mensagem como solicitado pe- Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
los advogados mencionados. Somente o Poder Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Executivo pode solicitar a retirada da Mensagem, Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e íris Si-
por ser o autor da mesma, na forma regimental. A mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
entidade que se considera prejudicada, cabe ainda Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se-
o recurso ao Poder Judiciário, que poderá fazer a meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistôn'io
manifestação quanto aos elementos citados no ex- P~nto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
pediente a esta Comissão enviado. O processo em Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel-
curso nesta Comissão deve ater-se somente às exi- son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co-
gências do Ato Normativo nº 1, de 1999, que reza rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
os preceitos para apreciação dos atos de outorga e Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Franco
renovação de serviços de radiodifusão. Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, Oder~

Assim, e tendo em vista que o ato de outorga mo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Robério
o~edece aos princípios de constitucionalidade, espe- Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Mi-
C1almente no que se refere aos artigos 220 a 223 da randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan-
~onstituição Federal, e atende às formalidades lega- derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Atila Lira, Ro-
15, somos pela homologação do ato do Poder Executi- meu Oueiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
vo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
apresentamos. Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. _ Depu- Sala da Comissão 31 de maio de 2000. - Depu-
tado Luiz Piauhylino, Relator. tado Salvador Zimbaldi Presidente em exercício

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR ,DE 2000

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Assistencial, Educacio
nal e Cultural Áudio, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos na
cidade de Francisco Morato, Estad~ de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. Iº É aprovado o ato a que se refere o De

creto de 4 de novembro de 1999, que outorga con
cessão à Fundação Assistencial, Educacional e
Cultural Áudio para executar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Francisco Mo
rato, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
~a~a de sua publicação.

, Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Luiz Piauhylino Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR 504, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM NR 1.677/99

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa e Cultural de
Integração do Oeste de Minas, para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusiva
mente educativos, na localidade de For
miga, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justi~
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 4 de novembro de 1999, que outorga concessão
à Fundação Educativa e Cultural de Integração do
Oeste de Minas para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), pelo prazo.de quinze·
anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusi
vamente educativos, na localidade de Formiga, Esta
do de Minas Gerais.



DECRETO DE4 DE NOVEMBRO DE 1999

Outorga concessão à Fundação
Educativa e Cultural de Integração do
Oeste de Minas, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televi
são), com fins exclusivamente educati
vos, na localidade de Formiga, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente Da Republica, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, considerando o disposto no § 2º
do art. 14 do Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nll

52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto n!! 2.1 08, de 24 de dezembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000873/99,

Decreta:
Art. 12 Fica outorgada concessão à Fundação

Educativa e Cultural de Integração do Oeste de Mi
nas, para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televi!3ão), com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Formiga, Estado de Mi
nas Gerais.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada.

Art.2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
ço § 3!! do art. 223 da Constituição. .

Art. 3!! O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tomar-se nulo, de pleno
direito, oato de outorga.

MENSAGEM N2 1.677, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 4 de novembro de 1999, que "Outorga
concessão à Fundação Educativa e Cul
tural de Integração do Oeste de Minas,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins ex
clusivamente educativos, na localidade
de Formiga, Estado de Minas Gerais".

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

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 4 de novembro de 1999, que "Outorga con
cessão à Fundação Educativa e Cultural de Integra
ção do Oeste de Minas, para executar serviço de radi
odifusão de sons e imagens (televisão), com fins ex
clusivamente educativos, na localidade de Formiga,
Estado de Minas Gerais".

Brasília, 10 de novembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. n!! 190/MC
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
data de sua publicação. devidamente instruído, de acordo com a legislação

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu- aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi-
tado Salvador Zimbaldi Presidente em exercício. cações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3!! do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o refendo
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53710.000873/99, que lhe deu origem.

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

Brasília, 28 de outubro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o incluso projeto

de decreto que outorga concessão à Fundação Edu
cativa e Cultural de Integração do Oeste de Minas,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), com fins exclusivamente educativos,
na localidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 14, § 2!!, do Decreto-lei
. nll 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §.
111, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.



11 - Voto do Relator

Não encontrando no Ato que outorga conces
são por 15 (quinze) anos a Fundação Educativa e
Cultural de Integração do Oeste de Minas, nenhuma
razão que possa ser invocada contra sua homologa
ção, uma vez que cumpra, também, o requisitos exa
rados no Ato Normativo nº 1/99, desta Comissão,
meu voto é favorável.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Dep.
Arolde de Oliveira Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE 2000

Aprova o Ato que outorga conces
são à Fundação Educativa e Cultural de
Integração do Oeste de Minas, para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusiva
mente educativos, na localidade de For
miga, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 - É aprovado o Ato à que se refere o De

creto de 4 de novembro de 1.999, que outorga con
cessão a Fundação Educativa e Cultural de Integra
ção do Oeste de Minas para executar serviço de radi
odifusão de Sons e Imagens, (televisão) pelQ...Q!'ª?º.
de quinze anos, sem direito de exclusividade, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de For
miga, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Dep.
Arolde de Oliveira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Arolde de Oliveira à Mensagem nº
1.677/99, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e Iris Si
mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
Goldman, Augusto_Franco,...J.aã.o Almeid"ª,-Jú1[0_ &e
meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio
Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de Nesta fase da tramitação na Câmara dos Depu-
sua publicação. tados esta Comissão deve examinar e pronunciar-se

Brasilia, 4 de novembro de 1999; 178º da Inde- sobre o Ato em apreço, emitindo Parecer sobre a con-
pendência e 111º da República. - FERNANDO veniência e oportunidade do Ato de outorga.
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.964-C. Civil.

Em 10 de novembro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASiL/A-DF. .

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de novembro de 1999,
que outorga concessão à Fundação Educativa e Cul
tural de Integração do Oeste de Minas, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na localidade de Formiga, Estado de Minas Ge
rais.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o Art. 49, Inciso XII, com
-binado·com o § 1º do Art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete a apreciação do Congresso Nacional, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o Ato que outorga à
Fundação Educativa e Cultural de Integração do Oes
te de Minas, concessão para executar, pelo prazo de
15 (quinze) anos, o serviço de sons e imagens (televi
são), com fins exclusivamente educativos, na locali
dade de Formiga, Estado de Minas Gerais.

Na Exposição de Motivos que acompanha a
Mensagem Presidencial, o Senhor Ministro esclarece
que os órgão competentes daquele Ministério mani
festaram-se pela outorga da concessão requerida,
achando-a regularmente instruída, e obedecidos os
requisitos legais, técnicos e administrativos atinentes
ao procedimento de outorga.

Atendendo ao disposto no § 3º do Art. 223 da
Constituição Federal, a matéria foi encaminhada a
esta-Casa.para.a.devida.apreciação, visto que o Ato
de outorga somente produzirá efeitos legais após de
liberação do Congresso Nacional.
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Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel- vos, na cidade de Balneário Camborlú,
son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co- Estado de Santa Catarina".
rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Ro- (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
cha, Maluly Netto~ Mário Assad Júnior, Vic Pires Fran- gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
co, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, tituição e Justiça e de Redação (Art. 54».
Odelmo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Ro- .
bério Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípe- Senhores Membro,s do C~ng:esso Naclon~l,
des Miranda, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bis- Nos t;rmos ~o artigo 49, mClso ,XI.I,~combmado
po Wanderval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila com o § ~- do ~rtl~o 223, da Constltu~ça? Federal,
Lira, Romeu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro submeto a aprecla~a_o de Vos~as Excelenclas, ~~om-
Filho, Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, panhado de Exposlça~ de ~OtIVOS do Senhor MInistro
João Grandão e Dr. Evilásio. de Estado das Comunlcaçoes, o ato co~stante do De-

Sala da Comissão, em 31 de maio de 2000. _ creto_de,2 de dez=mbro de ~9~9, ~ue Outo~ga con-
Deputado Salvador Zimbaldi Presidente em exercf- cessa0 a Fundaçao de,Radlodlfu~a~ R~desJndo Pa-
cio ' van, para executar servIço de radlodlfusao de sons e

. imagens (televisão), com fins exclusivamente educa-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl! 505, tivos, na_cidade de Balneário Camboriú, Estado de

DE 2000 Santa Catarina".
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Brasília, 8 de dezembro de 1999. Marco Maciel.

Comunicação e Informática) EM nº 191/MC
MENSAGEM Nº 1.819/99

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação de Radiodifusão Rodesindo
Pavan, para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Balneá
rio Camboriú, Estado de Santa Catarina.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o De

creto de 2 de dezembro de 1999, que outorga con
cessão à Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pa
van para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2!! Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.

MENSAGEM Nl! 1.819, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 2 de dezembro de 1999, que "Outorga
concessão à Fundação de Radiodifusão
Rodeslndo Pavan, para executar serviço
de radiodifusão de sons e Imagens (tele
visão), com fins exclusivamente educati-

Brasília, 10 de novembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Encaminho a Vossa Excelência o incluso projeto
de decreto que outorga concessão à Fundação de
Radiodifusão Rodesindo Pavan, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina.

2. De acordo com o art. 14, § 2!!, do Decreto-lei
n!! 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §
1!!, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo De
creto n!! 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, não de
penderá de edital a outorga para execução de servi
ço de radiodifusão com fins exclusivamente educa
tivos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3!! do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhadQ o re
ferido ato, acompanhado do Processo Adminístrati
vo nº 53740.000422199, que lhe deu origem.

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



A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n!! 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto n!! 2.1 08, de 24 de dezem
bro de 1996. De acordo com estes instrumentos jurí
dicos, a outorga de permissão para execução de ser
viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati
vos independe de edital.
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DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999 no exercício do cargo de Presidente da República na
Outorga concessão à Fundação de qual submete à apreciação do Congresso Nacional o

Radiodifusão Rodeslndo Pavan, para eX8- ato constante do Dec~eto de 2 de ~ezembro .de.1999,
cutar serviço de radiodifusão de sons e que o~torga concessao à Fundaçao ~e Rad.od~u~ão
imagens (televisão), com fins exclusiva- R,?deslndo Pa~an, para exec~t~ seMç~ de radlod.fu-
mente educativos na cidade de Balneário sao de sons e Imagens (televlsao), na Cidade de Bal-
Camboriú, Estado'de Santa Catarina. neário Camboriú, Estado de Santa Catarina.

O Presidente Da República, no uso das atribui- At~~ciosame~t~, -:- Pedro ~ar~nte, Chefe da
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca- Casa CIvil da Presldencla da Repubhca.

put, da Constituição, considerando o disposto no § 211 COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
do art. 14 do Decreto-lei nll 236, de 28 de fevereiro de COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
1967, e no § 111 do art. 13 do Regulamento dos Servi-
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nll I - Relatório

52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
lhe foi dada pelo Decreto n!! 2.1 08, de 24 de dezembro binado com o § 12 do art. 223, da Constituição Fede-
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Administrativo n!! 53740.000422199, submete à consideração do Congresso Nacional,

Decreta: acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou-

de Radiodifusão Rodesindo Pavan para executar, torga concessão à Fundação de Radiodifusão Rode-
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusivida- sindo Pavan, para executar, pelo prazo de 15 (quinze)
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
são), com fins exclusivamente educativos, na cidade fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina. educativos, na cidade de Balneário Camboriú, Estado

Parâgrafo único. A concessão ora outorgada re- de Santa Catarina.
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es-
assumidas pela outorgada. clarece que:

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais "Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos devidamente instruído, de acordo com a legislação
do § 3!! do art. 223 da Constituição. aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão ficações exigidas para a execução do serviço." Aten-
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar dendo ao disposto no § 32 do art. 223 da Constitui-
da data de publicação da deliberação de que trata o ção, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
artigo anterior, sob pena de tornar- se nulo, de pleno a devida apreciação, Lima vez que o ato somente
direito, o ato de outorga. produzirá efeitos após a deliberação do Congresso

Art. 4º Este Decreta entra em vigor na data de Nacional.
sua publicação. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-

Brasília, 2 de dezembro de 1999; 1782 da Inde- tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
pendência e 111º da República. - FERNANDO me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga. do art. 32 do Regimento Interno.

Aviso nº 2.146 -C.Civil. 11- Voto do Relator

Brasília, 8 de dezembro de 1999

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I!! 28903,

No processo em questão, a Fundação de Radio- Pinto, Gessivaldo lsaias, Hermes Parcianello, Jorge
difusão Rodesindo Pavan atendeu aos requisitos da Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel-
legislação específica, inclusive do Ato Normativo n2 1, son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Ca-
de 1999, desta Comissão, e apresentou a declaração rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Ao-
prevista na Portaria Interministerial nl! 651, de 15 de cha, Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Fran-
abril de 1999. co, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro,

O ato de outorga obedece aos princrpios de Odelmo Leão, Oliveira Filho, Paudemey Avelino, Ao-
constitucionalidade, especialmente no que se refere bério Araújo, Wagner Salustiano, Oro Hélio, Eurfpe-
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- des Miranda, Luíza Erundina, Almeida de Jesus, Bis-
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos po Wanderval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Atua
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for- Lira, Romeu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre- Filho, Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab,
sentamos. . João Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2000. - Depu- Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.-Salva-
tado Maluly Netto Relator dor Zimbaldi, Presidente em exercrcio.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nt ,DE20oo

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação de Radiodifusão Rode
sindo Pavan, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Balneário Camboriú, Estado de Santa Ca
tarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1S! É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 2 de dezembro de 1999, que outorga concessão
à Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan para
executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Cata
rina.

Art. 2S! Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2000. - Depu
tado Maluly Netto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Ma
luly Netto à Mensagem nS! 1.819/99, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e íris Si
mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
G,oldman"Augusto Franco, JoãQ Almeida, Júlio Se
meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nt 506, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nt 1.996f99

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educacional e Cultural
Pedrense, para executar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de ltápolis, Estado de São Pau
lo.

(À Comissão de Constituiçã~ e\Justiça
e de Redação (Art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I! É aprovado o ato a que se refere'a Porta

ria nll 193, de 26 de novembro de 1999, qu~ outorga
permissão à Fundação Educacional e C~~ural Pe
drense para executar, pelo prazo de dez anos: sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itápolis, Estado de São Pau
lo.

Art.2!! Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador 21mbaldi, Presidente em exercício.

MENSAGEM N!! 1.996, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete"'à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 193, de 26lcte novembro de 1999, que
outorga permi.são à Fundação Educaci
onal e Cultural\f)edrense para executar,
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PORTARIA Nº 193, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso ['!acional o
ato constante da Portaria nº 193, de 26 de novembro
de 1999, que outorga permissão à Fundação Educa
cional e Cultural Pedrense, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Itápolis, Estado de São Paulo.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o dis
posto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.003943/99, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educa
cional e Cultural Pedrense 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 Itápolis,
Estado de São Paulo.

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

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga

Aviso nº 2.357 - C. Civil.

Em 21 de dezembro de 1999.

pelo prazo de dez anos, sem direito de do o referido ato, acompanhado do processo que lhe
exclusividade,' serviço de radiodifusão deu origem.
sonora em freqüência modulada, com Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
fins exclusivamente educativos, na cida- de Estado das Comunicações.
de de ltápolis, Estado de São Paulo.

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

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 193, de 26 de novembro de 1999, que ou
torga permissão à Fundação Educacional e Cultural
Pedrense para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na ddade de Itàpolis, Estado de
São Paulo.

Brasília, 21 de dezembro de 1999. Fernando
Henrique Cardoso.

E.M.nº 209IMC

Brasília, 10 de dezembro de 1999.

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo Admi
nistrativo nº 53000.003943199, de interesse da Fundação
Educacional e Cultural Pedrense, objeto de permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de ltápolis, Estado de são Paulo.

2. De acordo com o art. 13, § lº, do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.1 08, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se en
contra devidamente instruído, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço, o
que me levou a outorgar a permissão, nos termos da
inclusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do
art. 223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-
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submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Educacional e Cultural
Pedrense, para executar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Itápolis, Esta
do de São Paulo.

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es-
clarece que: .

"Cumpre ressaltar que o pedido encon
tra-se devidamente instruído, de acordo
com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que me levou
a outorgar a permissão, nos termos da in-
clusa Portaria." .

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder LegislatNo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 2.1 oa, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com estes instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educaci
onal e Cultural Pedrense atendeu aos requisitos da le
gislação específica, inclusive do Ato Normativo nº 1,
de 1999, desta Comissão, e apresentou a declaração
prevista na Portaria Interministerial n!.l 651, de 15 de
abril de 1999.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. Depu
tado Pedro Canedo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ ,DE2000

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional e Cultural Pe
drense, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade
de ltápolis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 193, de 26 de novembro de 1999, que outorga
permissão à Fundação Educacional e Cultural Pe
drense para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Itápolis, Estado de
São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. Depu
tado Pedro Canedo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência ~ Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente d, parecer favorável do
Relator Deputado Pedro Canedo à Mensagem r'lº
1.996/99, nos termos do Projeto pe Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputa
dos: Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e
íris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro,
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida,
Júlio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino,
Francistônio Pinto,\Gessivaldo Isaias, Hermes Par
cianello, Jorge Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos
Nascimento, Nelson Proença, Arolde de Oliveira,
César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Mendon
ça Bezerra, José Rocha, Maluly Netto, Mário
Assad Júnior, Vic Pires Franco, Jorge Bittar, Mar
cos de Jesus, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oli
veira Filho, Pauderney Avelino, Robério Araújo,
Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda,
Luíza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wander
vai, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente,~ÁtiiaLira, Ro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes\~ibeiro FHho,
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto ,,~ssab, João
Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.
Deputado .Salvador Zimbaldi. Presidente em
exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO fusão comunitária na cidade de Jaboticatubas, Esta-
N2 507, DE 2000 do de Minas Gerais.

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Brasrlia, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Comunicação e Informática) Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 115100

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão e TV
Jaboticatubas a executar serviço de radi
odifusão comunitária, na localidade de
Jabotlcatubas, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n9 226, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão e TV Jabo
ticatubas a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos,sem direito de exclusivi
dade, na localidade de Jaboticatubas, Estado de Mi
nas Gerais.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.

MENSAGEM N2 115, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nt
226, de 17 de dezembro de 1999, que aut~

riza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão e TV de Jaboticatubas a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Jabotlcatubas, Estado
de Minas Gerais.

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

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

com o § 39 do arj!gº 223._da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n2 226, de 17 de dezembro de 1999, que au
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e
TV de Jaboticatubas a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-

EM n2 240/MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº226 , de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária de Ra
diodifusão e TV de Jaboticatubas a executar o serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de Jaboti
catubas, Estado de Minas Gerais.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191 , de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federai, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo n2 53710.000876/98, que lhe deu ori
gem.

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

PORTARIA Nl! 226, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do De
creto n22.615, de 3 de vista o que consta do Processo
Administrativo n2 53710.000876/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão sede na Rua Felicíssimo Cinto Pinto,
s/n9, na cidade ~e Jaboticatubas, exec_utar. pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade. '

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

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

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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº ,DE2000

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Radiodifusão e TV de
Jaboticatubas a executar serviço de radi
odifusão comunitária, na localidade de
Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 226, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão e TV de Ja
boticatubas a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de ex
clusividade, na localidade de Jaboticatubas, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão,26 de abril de 2000. Deputa
do Sampaio Dória Relator

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do

Em 24 de janeiro de 2000.

A Sua Excelência Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASrUA - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 226, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão e TV de Jaboticatubas a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Jabotica
tubas, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civi da Presidência da Republica.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e IV
de Jaboticatubas a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito
de exclusividade, na cidade de Jaboticatubas, Estado
de Minas Gerais.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
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gráficas com latitude em 43E44'44"S e longitude em me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h,
08E76'98"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz. do art. 32 do Regimento Interno.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 11 - Voto do Relator
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade A autorização do Poder Público para a execução
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
contar da data de publicação'do ato de deliberação. pela Lei nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro-

Art. 5º Esta portaria entra em 'vigor na data de cesso em questão, a Associação Comunitária de Ra- .
sua publicação. diodifusão e IV de Jaboticatubas atendeu aos requisi

tos da legislação especffica e foi autorizada para exe-
Pimenta da Veiga. cução do serviço de radiodifusão comunitária na loca-

Aviso n9 141 - C. Civil Iidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.
A análise deste processo deve basear-se no Ato

Normativo n'1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.

O ato de outorga obedece aos princfpios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu
tado Sampaio Doria, Relator.



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

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº222, de 17 de dezembro de 1999, que au
toriza a Associação Batataense Cultural- ABC a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Batatais, Estado de São Paulo.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 247/99--MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidehte da República,
Submeto à apreciação de va~sa Excelência a

inclusa Portaria nº 222 , de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Batataense Cultural
- ABC a executar o serviço de radiodifusão comunitá
ria, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do

r

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Batatense Cultural - ABC a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Batatais, Estado de São
Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 508, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nº 122/00
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Relator Deputado Sampaio Dória à Mensagem nº MENSAGEM Nº 122, DE 2000
115/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati- (Do Poder Executivo)

vo que apresenta. Submete á apreciação do Congres-
Estiveram presentes os seguintes Deputados: so Nacional o ato constante da Portari,a

Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e rris Si- n2 222, de 17 de dezembro de 1999, que
mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto autoriza a Associação Batataense Cultu-
Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se- ral - ABC a .e~ecutar, pelo .p~azo de trê~

meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio anos, se~ dl.relt~ de exclu~ly~dade,~ervl-
Pinto Gessivaldo Isaias Hermes Parcianello Jorge ço de radlod.fusao comunltana na cidade

P· h'" M I B b"" M tt N . t' N I de Batatais, Estado de São Paulo.
In elro, arce o ar len, a os asclmen o, e - (Ao C· - d C' A •.",. s omlssoes e lencla e

son :roen~a, Arold7de Oliveira, Cesar Band~lra, Co- Tecnologia, Comunicação e Informática; e
raucl Sobnnho, Jose Mendonça Bezerra, Jose Rocha, de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Franco, 54).)
Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, Odel
mo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Robério
Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Mi
randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan
derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila Lira, Ro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. Deputa
do Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº222, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Batataense Cultural - ABC a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na localidade
de Batatais, Estado de São Paulo.

I

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - De
putado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercí
cio.



A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Batataense Cultural
- ABC atendeu aos requisitos da legislação específi
ca e foi autorizada para execução do serviço de radio
difusão comunitária na localidade de Batatais, Estado
de São Paulo.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. ~ Depu
tado Paulo José Gouvêa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! ,DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Batataense Cultural - ABC a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária,

PORTARIA Nº 222 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

Em 24 de janeiro de 2000.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminhç a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 222, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Batataense Cul
tural- ABC a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de- Batatais, Estado de São Paulo.

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

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arti
gos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrati
vo nº53830.00~629/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Batataense Cul
tural- ABC, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 623,
na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária naquela lo
calidade.

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

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 20º053'48"S e longitude em
47'35'06''W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

Aviso nº 148 - C. Civil.
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Congresso Nacional, para onde solicito seja encami- COMISSÃO DE C~ÊNCIA E TEC~OLOGIA,
nhado o referido ato, acompanhado do Processo COMUNICAÇAO E INFORMATICA

Administrativo nº 53830.001629/98, que lhe deu ori- I - Relatório

gemo De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-

de Estado das Comunicações. ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Batataense Cultural- ABC a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade, na lo
calidade de"Batatais, Estado de São Paulo.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator
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MENSAGEM Nº131, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 210, de 8 de dezembro de 1999, que
outorga permissão à Fundação Educaci
onal Saleslana Dom Bosco a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Fortaleza, Estado do Ceará.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de -ExpõSição de Motivos do Senhor
Ministro de-Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria nº 210, de 8 de deiembro de 1999,
que outorga permissão à Fundação Educacional Sa
'Iesiana Dom Bo~co a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, ,com fins
exclusivamente educativos, na cidade de FÇlrtaleza,
Estado do Ceará.

Brasília, 26 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

111 - Parecer da Comissão

na localidade de Batatais, Estado de São lada, com fins exclusivamente educati-
Paulo. vos, na cidade de Fortaleza, Estado do

Ceará.
(À Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação (Art. 54).)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a
Portaria n2 210, de 8 de dezembro de 1999, que
outorga permissão à Fundação Educacional Salesi
ana Dom Bosco para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na ci(iade de Fortale
za, Estado do Ceará.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educacional Salesiana
Dom Bosco, para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 509, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nº 131/00

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº222, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Batataense Cultural - ABC a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localida
de de Batatais, Estado de São Paulo.

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo José Gouvêa Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Paulo José Gouvea à Mensagem
nº 122/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e fris Si
mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se
meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio
Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel
son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co
rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Franco,
Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, Odel
mo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Robério
Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurrpedes Mi
randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan
derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila Lira, Ro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Presidente em exercício.
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EM nll 255IMC

Brasrlia, 31 de dezembro de 1999.

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

Administrativo nSl 53850.001968/98, de interesse da
Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco, obje
to de permissão para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará.

2. De acordo com o art. 13, § 1!l, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto nSl 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n9 2.1 08, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra;.se
devidamente instrurdo, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuira entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgara permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 39 do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato, acompanhado do processo que lhe deu
origem.

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

PORTARIA NR 21 O, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 12, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nll 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
nll 53650.001968/98, resolve:

Art. 1II Outorgar permissão à Fundação Educa
cional Salesiana Dom Bosco para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Fortale
za, Estado do Ceará.

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

Art. 39 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 39 do art. 223 da Constituição.

Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n2 160 - C. Civil.

Em 26 de janeiro de 2000.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 210, de B de dezembro
de 1999, que outorga permissão à Fundação Educa
cional Salesiana Dom Bosco a executarserviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará.

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

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, COI1l

binado com o § 1ºdo art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentrssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Educacional Salesiana
Dom Bosco, para executar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro escla
rece que:

"Cumpre ressaltar que o pedido encon
tra-se devidamente instruído, de acordo
com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que me~"y.ou

a outorgar a permissão, nos termos da in
clusa Portaria."

Atendendo ao disposto no § 3g do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll510, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N2 242/00

Aprova o ato que outorga pennissio à
Fundação Educativa e Cultural Alto Para
naiba, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade
de Oliveira, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1II É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n2 17, de 28 de janeiro de 2000, que outorga permis
são à Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba
para executar, pelo prazo de dez anos, s~rn direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Oliveira, Estado de Minas Gerais.

Art.211 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salvador 21mbaldl, Presidente em exercrcio.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR ,DE2000

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educacional Saleslana
Dom Bosco, para executar serviço de.ra
dlodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nll 210, de 08 de dezembro de 1999, que outorga
permissão à Fundação Educacional Saleslana Dom
Bosco para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos,

.s~m direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do
'Ceará.

o -Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. '

Sala da Comissão, em 18 de abril de 2000. - De:
putado Coraucl Sobrinho, Relator.
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- 111 - Parecer da Comissão

tos técnicos e !or~ais da ~atéria s~b~etida ao exa- A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
me desta Comlss~o, nos termos do InCISO 11, alrnea h, cação e Informática, em reunião ordinária realizada
do art. 32 do Regimento Interno. hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do

11 - Voto do Relator Relator Deputado Corauci Sobrinho à Mensagem nº
A outorga do P~der Público para a execução de 131/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati-

serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é vo que a~resenta. .
regulada pelo Decreto nº52.795 de 31 de outubro de Estlyeram pr~sentes os segUl~tes D7put~do~:

. _ ' li Santos Filho, Presidente; Salvador 21mbaldl e frls SI-
196~, com a redaçao do Decreto n 2.108., de 24 de mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
dez~mb~o de 1996. De acordo c~m..estes mstrume_n- Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se-
tos Jurf~lcos, a o~to~ga ~e permlssao p~ra execu~ao meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio
de serviço de radlodifusao sonora com fins excluslva- Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
mente educativos independe de edital. Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel-

No processo em questão, a Fundação Educaci- son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co-
onal Salesiana Dom Bosco atendeu aos requisitos da rauci Sobrinho, Jo~é Mendon~a ~eze~ra, ~osé Rocha,
legislação especffica, inclusive do Ato Normativo n1l 1, Maluly ~etto, Mário Assad JUnior, VIC ~Ire~ Franco,
de 1999, desta Comissão, e apresentou a declaração Jorge ~Ittar, .M~rcos.de Jesus, Walter PI~helro, Od~l-
prevista na Portaria Interministerial nll 651, de 15 de mo ~eao, Oliveira Fllh~, Paudern~y. Avellno, Robérr~
'b 'I d 1999 ArauJo, Wagner Salustlano, Dr. Helio, Eurfpedes MI-

a rr e . .. randa, Lufza Erundina, Almeida de Jesus) Bispo Wan-
O ato de outorga obedece aos pnncfplos de derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Atila Lira, Ro-

constitucionalidade, especialmente no que se refere meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos Grandão e Dr. Evilásio.
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for- Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu-

_ma do Projeto de Decreto Legis!atIvo que ora apre- tado Salvador Zimbaldl, Presidente em exercfcio.
sentamos.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Relator.



Em 18 de fevereiro de 2000

PORTARIA Nº 17, DE 28 DE JANEIRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53710.000779/99, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educati
va e Cultural Alto Paranaíba 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 Oliveirã,
Estado de Minas Gerais.

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

Art.3º Este ato som~nte produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 297 - C. Civil

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do '€ongresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 17, de 28 de janeiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Educativa
e Cultural Alto Paranaíba para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Oliveira, Estado de Minas Gerais.

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

Brasília, 11 de fevereiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,
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MENSAGEM N2 242, DE 2000 aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi-
(Do Poder Executivo) cações exigidas para a execução do serviço, o que

Submete à apreciação do Congres- me levou a ?utorgar a permissão, nos termos da in-
so Nacional o ato constante da Portaria clusa Portaria.
n2 17, de 28 de janeiro de 2000, que ou- 4. E~c~a~eço que, nos termos do § 3º do art. 2~3
torga permissão à Fundação Educativa e da Constltulçao, o ato de outorga somente produzirá
Cultural Alto Paranaíba para executar efeitos legais após deliberação do Congresso Nacioo::'
pelo prazo de dez anos, sem direito d~ nal, para onde solicito seja encaminhado o r~ferido
exclusividade, serviço de radiodifusão ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
sonora em freqüência modulada, com Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
fins exclusivamente educativos, na cida- tro de Estado das Comunicações.
de de Oliveira, Estado de Minas Gerais.

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

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 17, de 28 de janeiro de 2000, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Alto Pa
ranarba para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Oliveira, Estado de
Minas Gerais.

Brasília, 18 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM. nº20/MC

Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53710.000779/99, de interesse da
Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Oliveira, Estado de
Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamen
to de Servi~os de Radiodifusão, aprovado pelo Decre
to nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a reda
ção que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, não dependerá de edital a outor
ga para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação



"Cumpre ressaltar que o pedido encon
tra-se devidamente instruído, de acordo
com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que me levou
a outorgar a permissão, nos termos da in
clusa Portaria."

Atendendo ao disposto no § 311 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
Qre~ Nacional.

.~mpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n2 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nll 2.1 08, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com estes instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educati
va e Cultural Alto Paranaíba atendeu aos requisitos
da legislação especrfica, inclusive do Ato Normativo
nQ 1, de 1999, desta Comissão, e apresentou a decla
ração prevista na Portaria Interministerial nll 651, de
15 de abril de 1999.

O Ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
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COMISSÃO DE CI':NCIA E TECNOLOGIA, aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten-
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA de às formalidades legais, motivos pelos quais somos

1_ Relatório pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-

D f "d d rt 49' . XII ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
e con orml a e com o a. , InCISO , com- s ntamos

binado com o § 1li do art. 223, da Constituição Fede- e . . _ "
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República Sala da Comlssao, 19 de abril de 2000. - Depu-
submete à consideração do Congresso Nacional, tado Aldlr Cabral, Relator.

acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor PROJETO DE DECF.\ETO LEGISLATIVO
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou- Nll ,DE 2000
torga permissão à Fundação Educativa e Cultural Alto Aprova o ato que outorga permls-
Paranaíba, para executar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- são à Fundação Educativa e Cultural Alto

Paranaíba, para executar serviço de radl-
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex- odlfusão sonora em freqüência modula-
clusivamente educativos, na cidade de Oliveira, Esta- da, com fins exclusivamente educativos,
do de Minas Gerais. na cidade de Oliveira, Estado de Minas

Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro es- Gerais.
clarece q~e:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria ni! 17, de 28 de janeiro de 2000, que outorga per
missão à Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaí
ba para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Oliveira, Estado de Minas
Gerais.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu
tado Aldir Cabral, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Aldir Cabral à Mensagem n2

24212000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi e rris Si
mões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
Goldman, Augusto Franco, João AI~eida, Júlio Se
meghini, Luíz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio
Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel
son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co
rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Franco,
Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walt~r Pinheiro, Ode1
mo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Robério
Araújo, Wagrer Salustiano, Dr. Hélio, Eurrpedes Mi
randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan-
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Requer, na forma do art. 132, § 22,

do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei nR 761-A, de 1999, com parecer con
trário da Comissão de mérito, seja apre
ciado pelo Plenário.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

derval, Agnaldo Muniz. MntCU::. Vict'1te, Átila Lira, Ro- Senhor Presidente,
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho, Nos termos do art. 132, § 2!!, do Regimento Inter-
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João no, recorro ao Plenário contra decisão da Comissão de
Grandão e Dr. Evilásio. . Finanças e Tributação que aprovou parecer rejeitando,

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. _ Depu- no m~rito, o Projeto de Lei ~!! 761,' d,e 1999, de minha
. ., , . autona, que "dá nova r~daçao ao IncIso IV do art. 5º da -

tado Salvador 21mbaldl, PreSidente em exerCICIO. L' 09514 d 20 d-· _. b d 1997", eln-. ,e enovemroe .
RECURSO NR 91, DE 2000 Entendo não procederem os argumentos utiliza-

(Do Sr. Luciano Bivar e outros) dos pelo eminente Relator, para rejeitar a menciona
da proposição, diante da importância de que a mes
ma se reveste para dinamizar o mercado da constru
ção civil, no âmbito do Sistema de Fiflanciamento
Imobiliário - SFI.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Luciano Blvar.

Confirmadas 064
NAo Conferem 003
Licenciados 1 001
Repetidas , 000
liegfvels i 000
Retiradas , 000

REC

LUCIANO BIVAR E OUTROS

24/05/00

Recorre ao Presidente da Câlnara dos Deputados contra decisão
da COU1.issão de Finanças e Tributação que aprovou parecer
rejeitando o Projeto de Lei n° 761, de 1999.

Possui Assina'turas Suficien~es: SlJ.'v.[

Tomls de Assinaturas:

Tipo da Proposição:

Autor da ProposlçAo:

na'ta de Apresenuc;Ao:

Emenm:

Assinaturas ConfirD1adas
1 ADEMIR LUCAS
2 AIRTONJ~JPP
3 ALBERTO FRAGA
4 Al...MIRSA
5 AROLDO CEDRAZ
6 ATlLALlNS
7 AVRTON XER~
8 B.sA

. 9 _ CARLOS BATATA
10 CARLOS DUNGA
1'1 CEZAR SCHIRMER
12 COSTA FERREIRA
'13 CUNHA BUENO
14 DANILO DE CASTRO
15 DARCI COELHO
16 DUILIO PISANESCHI
17 EBER SILVA
16 EULER RIBEIRO
19 F~L1XMENDONÇA
20 FERNANDO GONÇALVES
2'1 GEOVAN FREITAS
22 GESSIVALDO ISAIAS
23 GLVCON TERRA PINTO
24 HENRIQUE EDUARDO ALVES
25 lêDIO ROSA

PSDB
PDT
PMDB
PPB
PFL
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PMOB
PMDB
PFL
PPB
PSOB
PFL
PTB
POT
PFL
PTB
PTB
PMDB
PMOB
PMDB
PMOB
PMDB

MG
RS
DF
RR
BA
AM
RJ
PI
PE
PB
RS
MA
SP
MG
TO
SP
RJ
AM
BA
RJ
GO
PI
MG
RN
RJ
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26 INALDO LEITÃO PSDB PB
27 JOÃO TOTA PPB AC
28 JORGE COSTA PMOB PA
29 JORGE PINHEIRO PMDB DF
30 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
31 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
32 JOSÉ: THOMAZ NONO PFL AL
33 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
34 .JÚLIO DELGADO PMDB MG
35 LlNCOLN PORTELA PSL MG
36 LUCIANO BIVAR PSL PE
37 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
38 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
39 MARCONDES GADELHA PFL PB
40 MA"TTOS NASCIMENTO PST RJ
41 MILTON MONTI PMDB SP
42 NICIAS RIBEIRO PSDB PA
43 OLAVO CALHEIROS PMDB AL
44 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
45 OSVALDO REIS PMDB TO
46 OSVALDO SOBRINHO PTB MT
47 PAULO FEIJO PSOS RJ
48 PAULO KOBAVASHI PSDB SP
49 PEDRO COR.R~ PPB PE
50 PEDRO NOVAIS PMOB MA
51 RENATO VIANNA PMDB SC
52 ROBÉ:RIO ARAÚJO PL RR
53 ROLAND LAVIGNE PFL BA
54 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
55 RUBENS FURLAN PPS SP
56 SALATIEL CARVALHO PMOB PE
57 SARAIVA FELIPE PMOB MG
58 $AULO PEDROSA PSOB BA
59 SERAFIM VENZON POT SC
60 SÉRGIQ-cARVALHO PSDB RO
61 SÉR~IONOVAIS PSB CE
62 SI~S BRASILEIRO PMDB MG
63 VidENTE ARRUDA PSDB CE
64 W~~SON SANTOS PMOB MT

Assinaturas que Não ConfereDl.
1 NEIVA MOREIRA PDT MA
2' NELSON MARCHEZAN PSOB RS
3 REMI TRINTA PST MA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOAQUIM PSDB MT
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SECRETARIA-GERAL DA MESA cos nos imóveis objeto da operação e da
Seção de Registro e Controle e de Análise garantia.

de Proposição . .
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua

Ofício nº 116/00 publicação.

Brasflia, 26 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do

Sr. Deputado Luciano Bivar e outros, que "Recorre ao
Presidente da Câmara dos Deputados contra decisão
da Comissão de Finanças e Tributação que aprovou
parecer rejeitando o Projeto de Lei nº761, de 1999",
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

64 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado.
Atenciosamente. Cláudia Neves C. de Souza,

chefe.

PROJETO DE LEI NR 761-A, DE 1999
(Do Sr. Luciano Bivar)

Dá nova redação ao inciso IV do
art. 52 da Lei n29.514, de 20 de novembro
de 1997; tendo parecer da Comissão de
Finanças e Tributação, pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminui
ção da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição (relator: Dep. Ro
drigo Mala).

(Às Comissões de Finanças e
Tributação (Mérito); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
\I - Na Comissão de Finanças e Tributação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

q Congresso Nacional decreJa:
Art. 12O inciso IV, do art. 52, da Lei n!! 9.514, de

20 de novembro de 1997, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Ary.5º ..

IV - contratação, pelos tomadores' de
financiamento, de seguros contra os riscos
de morte, invalidez permanente e danos físi-

Justificação

Muitos esforços têm sido despendidos para a re
ativação do setor imobiliário nacional, sobretudo o
segmento voltado para a construção de moradias.
Nesse contexto, cabe destacar o papel reservado à
Lei nº9.514, de 20 de novembro de 1997, que "dispõe
sobre ,o Sistema Financeiro Imobiliário - SFI e institui
a alienação fiduciária de coisa imóvel".

Na verdade, os instrumentos criados por essa
lei ainda não surtiram os efeitos desejados, embora
apresentem méritos incontestáveis.

Por outro lado, como o texto da lei não é comple
to, ao legislador compete melhorá-Ià e atualizá-lo à
luz da conjuntura por que atravessa o País.

A parte da Lei nº 9.514, de 1997, que o Projeto
de Lei pretende alterar dispõe:

"Art. 5º .

IV - contratação, pelos tomadores de
financiamento, de seguros contra os riscos
de morte e invalidez permanente."

Todavia, citada redação tem-se revelado insu
ficiente para dotar de garantias adequadas as ope
rações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro
Imobiliário - SFI, instituído pela mencionada lei.

Ao acrescentar à redação original a expressão
"..e danos físicos nos imóveis objeto da operação e da
garantia", a proposição amplia as alternativas de co
berturas de seguro, e contribui para aperfeiçoª! a Lei
nº 9.514 de 1997. Da mesma forma, melhor,funda
menta e esclarece o disposto na Lei nº 4.591'; de 16
de dezembro de 1964,~Capítulo IV, art. 13, qpe "dis
põe sobre o condomínio em edificações e as incorpo
rações imobiliárias".

O seguro preservará o imóvel adquirido com re
cursos oriundos do SFL garantindo sua integraLre.cu
peração, na hipótese dele sofrer danos físicos - cau
sados por incêndio, desmoronamento, alagamento,
vendaval ou outros eventos de causa externa - que
afetem total ou parcialmente sua estrutura ou instala
ções· hidráulicas, elétricas e de gás, entre outras.-

Poder-se-ia argumentar que o seguro deveria
ser uma faculdade e opção do comprador, porque so
mente a ele interessaria a decisão, inclusive assumin
do integralmente o respectivo ônus financeiro. Nes
sas condições, registre-se, o seguro individual se tor-



SEÇÃO '"
Do Financiamento Imobiliário

Dispõe sobre o Sistema de Financi
amento Imobiliário, institui a alienação fi
duciária de coisa imóvel e dá outras pre
vidências.

CAP(TULO I
Do Sistema de Financiamento Imobiliário

LEI NI! 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997

Art. 51! As operações de financiamento imobiliá
rio em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pac
tuadas pelas partes, observadas as seguintes condi
ções essenciais:

1- reposição integral do valor emprestado e res
pectivo reajuste;

" - remuneração do capital emprestado às ta
xas convencionadas no contrato;

'" - capitalização dos juros;
IV - contratação, pelos tomadores de financia

mento, de seguros contra os riscos de morte e invali
dez permanente. ,

§ 1.2 As partes poderão estabelecer os critérios
do reajuste de que trata o inciso I, observada a legis
lação vigente.

, § 2~ As operações de comercialização de imó
veis, com pagamento parcelado, de arrendamento
mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário
em geral, poderão ser pactuadas nas mesmas condi
,ções permitidas para as entidades autorizadas aope
rar no SFI, observados, quanto o eventual reajuste, os
mesmos fndices ea mesma periodicidade de incidên
cia e cobrança.

LEI NI! 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o condomrnlo em edi
ficações e as Incorporações Imobiliárias.

TfTULO I
Do Condomrnlo

• CAPfTULO IV
Do seguro, do Incêndio, da Demolição e da R.

construção Obrigatória
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naria tão caro que impossibilitaria a sua contratação e Art. 13 - Proceder-se-á ao seguro da edificação
a conseqOente proteção do investimento feito. ou do conjunto de edificações, neste caso, discrimina-

É claro que, quanto maior a massa segurada, damente, abrangendo todas as unidades autônomas e
menor é a participação de cada um (prêmio do segu- partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que
ro) na repartição dos prejufzos eventuais (indeniza- cause destruição no todo ou em parte, computando-se
ções). Esta é a essência do seguro. Os prêmios pagos o prêmio nas despesas ordinárias do condomrnio.
por todos formam um fundo que é utilizado para res- Parágrafo único. O seguro de q'ue trata este arti-
sarcir os eventos indesejáveis (os sinistros), que afli- go será obrigatoriamente feito dentro de 120 (cento e
gem urna parte dos que contribuem. vinte) dias, contados da data da concessão do "habi-

Avantagem da compulsoriedade do seguro leva te-se", sob pena de ficar o condomrnio sujeito à multa
todos a participarem daquele fundo, tornando o de- mensal equivalente a um doze avos do imposto predi-
sembolso individual bem menor. Fora dessa alternati- ai, cobrável executivamente pela municipalidade.
va, a famrlia de renda mais baixa terá aumentada .
suas difiçuldades para contratar o seguro, garantia da ...
integridade do patrimônio adquirido.

E são conhecidas as condições enfrentadas pe
los segmentos sociais de renda mais baixa para reali
zar o chamado "sonho da casa própria".

Já os abastados - os de renda alta - pouco se
lhes dá. Fazem o seguro e se precatam, ainda que
lhes custe caro.

-Assim, deixar a critério do adquirente do imóvel a
opção de contratar ou não um seguro de danos ffsicos,
seria deixar desprotegida a garantia da operação imobi-
liária, comprometendo os recursos que são direcionados
ao SEI, bem como os financiamentos futuros.

Finalmente, o autor do Projeto de Lei entende que
aproposição contribuirá para que aLei n29.514, de 1997,
cumpra suas finalidades, mobilizando os recursos finan
ceiros que possibilitem a retomada do desenvglVimento
do setor imobiliário nacionalvA conseqüência disso será
a redução do d~it habitacio_nal dQ Pars - estimado em
15 milhões de-unidades -, a geração de milhares de no
vos-empregos e o Incremento da renda de ponderável
parcela da nossa população.

Sala das Sessões, 28 de abril de 1999. - Lucia
no Blvar, Deputado Federal.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI"



11 - Voto do Relator ..
,

Cabe a esta Comissão de Finança,s e Tributa
ção, além do exame de mérito, apreciar a proposta
quanto à sua adequação orçamentária e financeira,
conforme prevêem os arts. 32, IX, h, e 53, li, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

O exame da matéria objeto do projeto de lei em
exame coloca em evidência que este não tem repercus
são direta ou indireta no Orçamento da União, tendo
efeitos apenas na órbita das relações entre os adquiren
tes de imóveis e o Sistema de Financiamento Imobiliá
rio, ao tomar obrigatório, para os tomadores de financia
mento, a contratação de seguro contra danos trsicos
nos imóveis objeto da operação ou de sua garantia.

Quanto ao mérito, convém preliminarmente sali
entar que o SFI é recente, uma vez que foi criado em
novembro de 1997.Tendo alimentado, na época, forte
expectativa no que se refere ao incremento da cons·
trução civil por meio da modernização dos emprésti
mos imobiliários que trazia em seu bojo, consubstan
ciada na introdução da alienação fiduciária e nas nor
mas necessárias ao estabelecimento de um mercado
secundário de hipotecas - ou de recebíveis imobiliári
os - este sistema, contudo, em função dos juros altos
que desde então vêm sendo praticados no País, na
prática, não se consolidou.

Diferentemente do Sistema Financeiro da Habi-
, tação - SFH que utiliza os recursos das cadern~tas

de poupança e do FGTS, no SFI serão utilizado'$ re
cursos captadas no mercado. Por isso, enquanto as
regras de empréstimo do SFH são definidas pelo Go
verno, as do SFI serão negociadas livremente ,entre
os mutuários interessados e os bancos, não haverá li
mitação de valores para os financiamentos nem tabe
lamento dos juros, que tenderão à flutuação, em fun
ção do custo do dinheiro.

Cumpre esclarecer, ainda, que o SFI não pre
tende substituir o SFH. Os dois sistemas devem se
complementar na difícil tarefa de se amenizar tanto o
déficit habitacional como o de outras categorias de
imóveis hoje existentes no País.

, Por esses motivos, em que pese a boa intenção
do autor, entendemos prematura qualquer modifica
ção na estrutura do SFI, antes que o mesmo se con
solide, bem como desaconselhável qualquer iniciativa
de assemelhá-lo às normas do SFH.

Em função do exposto, tendo em vista a não im
plicação da matéria em aumento de despesa ou dimi-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 761/99
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§ 32 Na alienação de unidades em edificação Nesta Comissão de Finanças e Tributação, no
sob o regime da Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de prazo regimental, não foram apresentadas emendas
1964, a critério do adquirente e mediante informação ao projeto.
obrigatória do incorporador, poderá ,ser contratado
seguro que garanta o ressarcimento ao adquirente
das quantias por este pagas, na hipótese de inadim
plemento do incorporador ou construtor quanto à en
trega da obra.

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 7-6-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 1999.- Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O projeto em questão objetiva alterar a Lei nº
9.514, de 20 de novembro de 1997, que "Dispõe so
bre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras provi
dências", dando nova redação ao inciso IV do seu art.
59, de forma a incluir, entre as condições essenciais
das operações de financiamento imobiliário em geral,
no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário 
SFI, além dos seguros contra os riscos de morte e in
validez, também a contratação, pelos tomadores de
financiamento, do seguro contra os "danos físicos nos
imóveis objeto da operação e da garantia".

Justifica o nobre Deputado Luciano Bivar a sua
intenção com a necessidade de se preservar "o imó
vel adquirido com recursos oriundos do SFI, garantin
do sua integral recuperação, na hipótese dele sofrer
danos físicos"; e de tornar compulsória a contratação
deste tipo de seguro, pois assim todos pagarão me
nos, e, ainda, que "a família de renda mais baixa terá
aumentadas suas dificuldades para contratar o segu
ro, garantia da integridade.do patrimônio adquirido",
sendo "conhecidas as condições enfrentadas pelos
segmentos sociais de renda mais baixa para realizar

,,'o chamado sonho da casa própria". Ainda segundo o
·autor, "os abastados - os de alta renda - pouco de

'"i lhes dá~ ~Fazem o seguro e se.precatam, ainda que
lhes custe caro".



-
Senhor Presidente,

Os Deputados abaixo assinado, com base no
que dispõe o inciso XXI do art. 57 do Regimento
Interno desta Casa, traz a V. Ex!!, em grau de recur
so, questão de ordem levantada perante a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar

RECURSO N2 92, DE 2000
(Contra Decisão de Presidente de Comiss~

em Questão de Ordem) /
(Da Sra. Vanessa Grazziotin e outroM

Recorrem, nos termos do art. 57, In
ciso XXI, do Regimento Interno, contra a
decisãcYdo Presidente da CPI dos medI
camentos em questão de ordem, onde se
determinou que não poderiam ser remeti
dos ao Ministério Público os documentos
sigi!osos recebidos da Administração
Pública Federal pela Comissão.

(Preliminarmente à Comissão de
Documentos Sigilosos para Opinar)
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nuição da receita, não cabendo, portanto, exame os reajustes de preços e a falsificação de medica-
quanto à sua adequação orçamentária e financeira, mentos, materiais hospitalares e insumos de labora-
votamos, quanto ao mérito, pela rejeição do Projeto tórios (CPI dos Medicamentos), sobre a correta in-
de Lei n!! 761, de 1999. terpretação do § 3!! do art. 58 da Constituição Fede-

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Depu- ral e do inciso 11 do art. 37 do Regimento Interno da
tado Rodrigo Maia, Relator. Câmara dos Deputados.

. _ A questão foi resolvida pelo Sr. Presidente do refe-
111 - Parecer da Comlssao rido órgão temporário, na sessão realizada na tarde de

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu- ontem, no sentido de que os documentos sigilosos re-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen- metidos à CPI por órgãos da administração pública fe-
te, pela não implicação da matéria com aumento ou deral não poderiam ser remetidos ao Ministério Público
diminuição da receita ou da despesa públicas, não Federal, para efeito das providências previstas na parte
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan- final do § 3º do art. 52 da CF e conforme previsto no inci-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do so 11 do art. 37 do Regimento Interno da Câmara.
Projeto de Lei n!! 761/99, nos termos do parecer do re- O Exmo. Senhor Presidente da CPI dos Medica-
lator, Deputado Rodrigo Maia. mentos fundamentou sua decisão na decisão da Co-

Estiveram presentes os Senhores Deputados Ma- missão de Constituição e Justiça e de Redação na
noel Castro, Presidente; Gastão Vieira, Iberê Ferreira e Consulta n2 4, de 1995, na qual acolheu, por maioria,
Antonio Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, o voto do Relator, o Exmo. Sr. Deputado Ibrahim Abi
Custódio Mattos, José Militão, Rodrigo Maia, Sampaio Ackel, formulado nos seguintes termos:
Dória, Silvio Torres, Veda Crusius, Edinho Bez, Germa- "Não encontro razão ou fundamento que
no Rigotto, José Priante, Milton Monti, Pedro Novais, autorize, ou imponha à Câmara dos Deputa-
Jorge Khoury, José Ronaldo, Lael Varella, Mussa De- dos, a entrega ou liberação de documentos
mes, Roberto Brant, Carlito Merss, João Paulo, José Pi- de natureza sigilosa de que seja depositária,
mentel, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Wanderley Mar- ao Poder Judiciário ou por requisição ou soli-
tins, Dr. Evilásio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Luiz citação do douto Ministério Público.
Carlos Hauly, Antônio do Valle, Coriolano Sales, Fran- Observo, data vênia, que há em princf-
cisco Garcia e Herculano Anghinetti. pio uma incoerência quanto à requisição a

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu~ esta Casa, de documentos que foram recolhi-
tado Manoel Castro, Presidente. dos por força da autorização do art. 38 da Lei

n2 4.595/64, isto porque tem igual atribuição o
Poder Judiciário para buscá~lo na própria fon
te. Igual se diga quanto ao Ministério Público
que tem expressivos poderes e a via natural
da Jurisdição para produzir prova, dispensan
do-nos de uma postura de posta restante ou
caixa postal de documentos sigilosos.

Como disse, a Câmara, nesse particu
lar, no uso de suas atribuições constitucio
nais, recolhe documentos de natureza sigi
losa destinados à apuração de fatos em
tese ilícitos e sua remessa ao Ministério PÚ
blico se fará, se for o caso (art. 58, § 3!l),
para a promoção da "responsabilidade civil
ou criminal dos infratores.n

Pelas razões expostas, esta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação res
ponde à Consulta n!l 4, de 1995, afirmando
que sendo esta Casa depositária de docu
mentos obtidos, no uso de suas atribuições,
pela quebra do sigilo bancário (art. 38 da Lei
nll 4.595/64) e que informam seus estudos



DE

RECURSO Ne 93, DE 2000
(Contra decisão da Presidência em Questão de Ordem)

(Sem Efeito Suspensivo)
(Do Sr. Sérgio Miranda)

Recorre da decisão da Presidência em
questão de ordem acerca da obrigatorieda
de de apreciação do Plano Nacional de
Educação pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (Proje-

• o
tos de Lei n 5 4.155198 e 4.173198).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos Termos do Art. 95, § 8º
do Regimento Interno. Publique-se.)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - CD
31-5-2000

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 281 Srs. Depu
tados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. RICARDO IZAR, servindo como 2º Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

O Sr. procede à leitura do seguinte.

11I - EXPEDIENTE

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.
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ou investigações, não são disponíveis para lho de investigação desta Comissão Parlamentar de
requisições pelo Poder Judiciário ou Minis- Inquérito sejam remetidos ao Ministério Público Fede-
tério Público que são titulares de vias própri- ral, para o fim previsto no § 3º do art. 58 da CF.
as para obtê-los em suas fontes primárias." Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu::-

tada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM, Deputado
Sérgio Miranda, PCdoB - MG, Deputado Arlindo
Chinaglia, PT - Sp, Deputado Fernando Zuppo,
PDT - Sp, Deputado Sérgio Novais, PSB - CE, De
putado Alceu Collares, PDT - RS, Deputado Geral
do Magela, PT - DF, Dr. Rosinha.

Ao adotar o fundamento da decisão da Con
sulta nº 4/95, da CCJR, a autoridade ora recorrida
desconsidera o disposto no inciso 11 do art. 37 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que prevê o encaminhamento ao Ministério Públi
co Federal o "relatório circunstanciado, com suas
conclusões", "com a cópia da documentação",
exatamente para que o Ministério Público no exer
cício constituóional de suas funções previstas no
art. 129, promova a responsabilidade civil ou cri
minal dos infratores.

A Câmara dos Deputados estaria faltando com
sua obrigação de contribuir com a harmonia dos Po
deres da República, na medida em que informaria ao
órgão constitucionalmente competente para promo
ver as medidas judiciais cabíveis, sem fornecer os
elementos materiais que formaram a convicção e
sustentam as conclusões por ela adotadas em rela
ção à matéria.

A alegação de que o disposto no § 32 do art. 38
da Lei nº 4.595/64 estaria a impossibilitar a remessa
dos documentos resultantes da quebra de sigilo bano
cário não prevalece diante do comando constitucional
inscrito no § 3º do art. 58 da Constituição.

Também não tem procedência o entendimento
adotado na ocasião pela CCJR, no sentido de que o
Ministério Público deveria requerer os documentos
em juízo. Isto ocorre, quando o próprio Ministério
Público procede a investigações em Inquérito Civil
Público ou a polícia investiga a prática de crimes em
inquéritos policiais.

Tendo uma investigação sido realizada pelo Poder
Legislativo, com poderes próprios das autoridades judi
ciais, conforme expressamente estabelece o mesmo §
3º do art. 58 da Constituição Federal, a remessa destes
documentos sigilosos ao órgão do Ministério Público se
dá exatamente na forma e atendendo ao disposto no in
vocado art. 38 da Lei n!! 4.595/64.

Com efeitO, as decisões das Comissões Parla
mentares de Inquérito que determinam a quebra do
sigilo bancário e fiscal equivalem a decisões judici
ais e por isso não tem cabimento invocar-se a ne·
cessidade de decisão judicial para com o Ministério
Público.

Por estas razões, requer-se a reforma da deci
são do Presidente da CPI dos Medicamentos, no sen
tido de que todos os documentos reunidos pelo traba-
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O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. orderm: em que pese a atuação dessas Comissões
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- Permantes da Câmara dos Deputados e posterior-
sidente, levanto questão de ordem sobre a tramitação mentedas Comissões Técnicas do Senado Federal
do-Plano Nacional de Educação, que sei que saiu da no exame dessa matéria, os dispositivos constitucio-
pauta, tomando como base a Constituição Federal, nais e regimentos aqui referidos impõem forçosamen-
no § 12, inciso 11, do art. 166. te que o Plano Nacional de Educação deve ser apre-

Art. 166(...) ciado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos
§ 1li Caberá a uma comissão mista permanente Públic?S e Fiscalização.

de Senadores e Deputados: E o sentido da questão de ordem que trago a V.
(...) Exa., com o objetivo de elucidar a tramitação: vai ser
11 - examinar e emitir parecer sobre planos e aprov~do pela Câ~ara do~ D_eputado~, pelo Senado,

programs nacionais, regionais e setorias - friso _, posteriormente vai à C?mlssao e sera aprova~o pelo
previstos nesta Constituição e exercer o acompanha- Congresso? Para que fiquemos claros e que nao pre-
mento e a fiscaliização orçamentária, sem prejufzo da cedente.
atuação das demais comissões do Congresso Nacio- Estamos acabando de aprovar o Plano Plurianual
nal e de suas Casasm criadas de acordo com o art. 58. na Comissão Mista, virá para o Congresso Nacional, e

(...) tem de haver necessariamente uma adequação do Pla-
Apóio-me, ainda, no § 4!!, do art. 165: no Nacional de Educação ao Plano Plurianual.
Art. 165. (...) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
§ 42 Os planos e programas nacionais, regionais do Sérgio Mirangda, a P,residência acolhe a q~estão de

e setorias previstos nesta constituição serão elabora- ordem de V. Ex , que e relevante, e a exammará com
dos em consonância com o plano plurianual e apreci- vagar, para da!-Ihe resposta adequada.
ados pelo Congresso Nacional. O SR. SERGIO MIRANDA - Muito obrigado.

(...) O SR. LAVOISIER MAIA - Sr. Presidente, peço

Dispõe, ainda, o inciso Vl,do § 22, do art. # 58. a palavra pela ordem.
Art. 58. (...) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

§ 22 Às comissões, em razão da matéria de sua ExA a palawra.
competência, cabe: O SR. LAVOISIER MAIA (PFL - RN. Sem revi-

VI - ap-reciar programs de obras, planos nacio- são do.orador.) -. Sr. Presidente, peço a V. E~ ~ue dê
nais, region~~ e setoriais de desenvolvimento e so- com~ lido es~e d,scurso sobre segurança publica no
breeles enJÍtir parecer. BraSil e no RIO Grande do Norte, meu Estado.

D~preel'}de.se, pois, da leitura desses três arti- O SR: PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
gos da à~nstituição, Sr. Presidente, que é taxativo o Acol~o o discurso de V. ExA, que constará da ata da
mandamento de que a Comissão Mista de Planos sessao.
Orçament6s IPúblicos e Fiscalização, institufda na O SR. LAVOISIER MAIA (PFL - RN. Pronuncia
conformidade do § 1SI, do art. 166, cabe, sem qualquer o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De-
sombra de dúvida, proceder ao exame dos planos e putados, muitos foram os nobres pares que nos ante-
programas nacionais, regionais e setoriais, previstos cederam nesta tribuna para se pronunciarem sobre o
na Constituição; que esse exame se dará sem prejuf- quadro tenebroso que se abate sobre os órgãos poli-
zo da atuação das demais Comissões do Congresso ciais do Estado do Rio de Janeiro, onde a questão da
e de suas Casas, sem prejufzo da Comissão de Edu- segurança pública já alcançou as dimensões de ver-
cação e de outras Comissões;finalmente, tanto os dadeira guerra civil.
planos e programas nacionais e regionais como os Outros se manifestaram indignados com a situa-
s~toriais previstos na Constituição deverão sere/abo- ção de descalabro com que a violência e a criminali-
rados em consonância com o Plano Plunianual. dade atormentam a população da Região Metropoli-

Falo sobre o sentido da Resolução n2 2 e regis- tana de São Paulo.
trOque o Plano Nacional de educação está inserido no Uns poucos também já demonstravam que, na
art. 214 da Constituição Federal. Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Entorno

Sr. Presidente, tendo em vista o exposto, e sa· de Brrasflia, o agravamento da criminalidade amea-
bendo que está em tramitação na Casa, marcado in- çava levar .
clusive para votação, levando a seguinte questão de .
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. mentária, configurando um plano de natureza polrtt-
Ex' a palavra. co-programática, cujas ações decorrentes depende-

o SR. IÉDIO ROSA (BlocoIPMDB - RJ. Pela or- rão, naturalmente, de futura inserção nos orçamentos
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero e planos orçamentários das várias esferas de gover-
dizer da minha alegria de haver participado na manhã no envolvidas.
de hoje da solenidade emq ue V. ExI assinou convênio Prova disso é o fato de o Plano Nacional de Edu-
com a Rede Globo de Produções, no sentido de fazer cação prever metas para um perrodo e dez anos, es-
com que os nossos eleitores passem a usar a TV por tendendo-se, portanto, muito além da abrangência
assinatura - a Sky - parra sintonizar a TV Câmara. dos planos plurianuais e orçamentos anuais. Desse

Na Região dos Lagos, por exemplo, não conse- modo, não há que se cogitar examinar a adequação
guia sintonizar aTV Câmara. Agora, os nossos eleito- do Plano de Educação aos orçamentos ou planos or-

, res poderão assistir à TV Cãmara e à TV Senado. çamentários, senão o contrário: aprovado o Plano Na-
Parabéns a V. ExA cional, o plano plurianual e os orçamentos anuais de-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Obriga- verão atender a suas metas destinando os correspon-

do Deputado lédio Rosa dentes recursos, momento em que a matéria será
, '. submetida a exame da Comissão Permanente de Pia-

Ao mesmo tempo e!" que, mais ~ma ~ez, convo- nos Pro ramas e 0J'i amentos.
co os Srs. Deputados a virem a plenáriO, leio resposta ,g. . ç . . .
à questão de ordem do Deputado SéJ'iQio Miranda' AdemaiS, há diversos projetos de lei em tramita-

O Sr. Deputado Sérgio Miranda formulou qU~S- ção instituindo ou modificando planos nacionais ~uj~s

t~ d d d t 't ~ d p. t d despachos seguem exatamente o mesmo critéraoao e or em acerca a raml açao os rOJe os e I ~ .
L . 11 4 155 4 173 b d 1998 t t d sem qua quer contestaçao, a exemplo do Projeto de
el n s . . e. ,am o~ e ,.que ra am o Lei n1l867/99, Plano Nacional de Pedras e Metais Pre-
Plan~ Naclo~al, de Educaç~o, espec~l~me~te no ciosos, o Projeto de Lei nll 1.509/96, Plano Plurianual
que diz respeito a competência da ?oml~sao ~Is~a de para Triticultura Nacional, o Projeto de Lei nll
Plan~:, progrc;mas e Orça~e~t~s inscrita no Jn?IS? 11 2.663/99, que institui o Plano Nacional de Hidrovias,
do § do:rt. 66 da C~nst:U1çao Federal e no inCISO além de dezenas de proposições alterando o Plano·--
11 do a~. 2 da Re~olu~.o n 2, d~ 1~95. Nacional de Viação e outros.

Citamos o diSPOSitiVO constitucional: Assim, não estariam os projetos inseridos na
"Art. 166. competência da Comissão Mista PeJ'imanente de Pla-
§ 111 Caberá a uma comissão peJ'ima- nos Programas eOrçamentos consoante entendimento

nente de Senadores e Deputados: respaldado inclusive por eméritos juristas, ,dos quais
I - examinar e emitir parecer sobre os peJ'imito-me citarJ. Cretella Júnior, em seus "Comentári-

projetos referidos neste artigo sobre as os à Constituição de 1988, e Ives Gandra M'artins, em
contas prestadas anualmente pelo Presi- "Comentários à Constituição do Brasil", dos quais extra-
dente da República; io J'iespectivamente os seguintes textos:

11 - examinar e emitir parecer sobre os "O inciso 11 é redundante, descendo a
planos e programas nacionais, regionais e se- espécie já compreendidas nas expressões
toriais previstos nesta Constituição e exercer "plano anual",."diretrizes orçamentárias'. "or-
o acompanhamento e a fiscalização orçamen- çamento anual", "créditos suplementares".
tária. sem prejurzo da atuação das demais co- O inciso 11 complementa o inciso I em
missões do Congresso Naciorral e de suas relação às matérias de competência inicial
Casas. criadas de acordo"COm fá art. 58". da Comissão Mista das duas Casas.

".
Trata-se. portanto, de saber se o Plano Nacional De rigor, é repetitivo.

de Educação, objeto dos projetos de lei em causa, In- Como o inciso I cuida do plano pluria-,
sere-se na previsão do inciso I mencionado. caso em nual. das diretrizes orçamentárias. do orça-
que deveriam ser apreciados pela Comissão Mista mento anual. além dos créditos suplementa-
Permanente· criada pela Resolução nll 2, de 1995, res, não há matéria orçamentária que possa
sem prejurzo do exame pelas Comissões da Câmara ser deixada de lado. Nos referidos diplomas
e do Senado. legislativos_tudo deve estar indicado.

Ao proceder à distribuição da matéria, a Presi- Por esta razão. falar que cabe à Co-
dlncia considerou não terem as proposições em cau- missão, além de examinar tudo, também
U, • princrpio, repercussão direta na gestão orça- examinar. os planos nacionais,~ e



Senhor Presidente,
A presente Questão de Ordem fundamenta-se

basicamente no § 1º, inciso 11, do art. 166 da Consti
tuição Federal, que assim dispõe:

"§ 1º Caberá a uma comissão mista
permanente de Senadores e Deputados:

11 - examinar 'e emitir parecer sobre os
planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição e
exercer o acompanh,amento e a fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das
demais comissões dó Congresso Nacional e
de suas Casas, criadas de acordo com o
art. 58." ,

Apoiamo-nos ainda no §. 42 do art. 165 da
Constituição Federal que impõe que "os planos e
programas nacionais, regionaiS e setoriais previstos
nesta Constituição serão elaborados em consonân
cia com o plano plurianual J apreciados pelo Con
gresso Nacional."

Dispõe por sua vez o inciso VI do § 2º do art. 58
da nossa Lei Maior que às Comissões permanentes e
temporárias do Congresso Nacional e de suas Casas,
em razão da matéria de sua competência, cabe:

VI - apreciar programas de obras, pia
nos nacionais, regipnais e setoriais de de
senvolvimento til sobre eles emitir-parecer.

Depreende-se, pois, da leitura desses dispositi
vos constitucionais que:

a) antes de mais nada, é taxativo o mandamento
de que à Comissão Mista de Planos, Orçamentos PÚ
blicos e Fiscalização, instituída na conformidade do §
12 do art. 166, cabe, sem qualquer sombra de dúvida,
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setoriais, contidos nos document,os anterio- sido aprovada a urgência urgentrssima para a trami-
res, é tornar pleonástico o dispositivo, a títu- tação dos projetos dos fundos setoriais. Precisamos
lo de evitar veleidades exegéticas." olhar isso com muito cuidado, porque os fundos seto-

O legislador intemo, ao redigir a Resolução nº riais, ~om ~xceção dos dois fundos cons!itucio~aise ~

2 d 1995 d
· ~ b C . ~ M' t da Universidade-Empresa, todos eles nao estao regl-

,e ,que Ispoe so re a omlssao IS a pre- I' d A d' . ~ rt'lh t' d
. t rt 166 § 1SI d C t't' ~ F d I ona Iza os. sua IVlsao, a sua pa I a, es a sen o

VIS a no a. , ,a ons I.ulçao e ?ra espo- feita or setor.
sou, aparentemente, o entendimento aCima, uma P, "
vez que, embora mencione no art. 2º da Resolução Se mantivermos essa metodologia setonal, est~-
a competência desta para apreciar os planos e pro- remos perdurand~ ne~se ~odelo concentrad~r., Precl-
gramas de desenvolvimento, ao tratar das espécies ~amos fazer a reglonahzaçao dos fundos s~tonals para
normativas específicas de competência da Comis- Inv~rter,:"os:sse ,:"odelo concent~dor, a fi,:" d~ ~u~ a
são, não se refere a eles como matérias de tramita- reg~ona~lzaçao revigore o ente regional, as Instltulçoes
ção autônoma ou diferenciada, supondo-os abrangi- regionais, caso da Sudam, Sudene, Banco ~o N?rdes-
dos pelas demais leis orçamentárias. te, ~asa, co~o g,estores dess~s fundos reglo~als, por

Da mesma forma, o Poder Executivo, ao enca- meio ?as unlv:rsl~ades federal~ e das respectivas Se-
minhar para a Câmara dos Deputados a Mensagem cretarlas de Clencla e Tecnologia. Isso...

nll 180, de 1998, que deu origem, nesta Casa, a Proje- QUESTÃO DE ORDEM
to de Lei nl! 7.143, de 199B, também não identificou a
matéria como de competência conjunta do Congres
so Nacional, pois, em tal caso, a teria remetido ao Se
nado Federal, como ocorre com os demais projetos
de natureza orçamentária.

Desse modo, sem embargo de reconhecer a re
levância da questão formulada, mantenho a tramita
ção dos Projetos de Lei nlls 4.145 e 4.173, de 199B,
conforme encaminhamento e despachos iniciais.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR._SÉr:tGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a
def~rência de V. EXª, de responder por escrito a ques
tão de ordem e, mesmo reconhecendo a solidez e al
guns argumentos, recorro da decisão de V. EXª, à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho o
recurso de V. EXª, que será encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

_ SR. CLEM-ENTlNO-COELHO- (?PS-- PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, gos
taria de louvar a iniciativa da Mesa e parabeni~á-Ia,
na pessoa de V. ExA~ por permitir maior divulgação do
nosso trabalho por meio desse convênio com a Sky.

Aproveito a oportunidade para chamar a aten
ção dos Deputados da bancada do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste para o fato de, na semana passada, ter



PROJETO DE LEI N!! 2.811, DE 2000
(DO SENADO FEDERAL) ..

PLS nº 671/99

Altera dispositivos da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), da Lei nº 4.591, de 16 de dezem
bro de 1964 (Lei de Condomínios e Incorpo
rações) e do Decreto-Lei nº 7.661',. de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências).

(Às .Comissões de Economía, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação
(Mérito); e de Constituição e Justiça e de
Redação)
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proceder ao exame dos planos e programas nacionais, no. O PL n9 4.155, de 1998, ao qual o anterior está
regionais e setoriais previstos na Constituição Federal; apensado, foi elaborado pelas organizações da soci-

b) que esse exame se dará sem prejuízo da atu- edade civil reunidas no 11 Congresso Nacional da
ação das demais comissões do Congresso e de suas Educação e apresentado por parlamentares de opo-
Casas; e sição no Congresso.

c) finalmente, tanto os planos e programas naci- De acordo com o despacho inicial proferido por
onais, regionais como também os setoriais previstos Vossa Excelência para essas matérias, caberá às Co-
na Constituição deverão ser elaborados em conso- missões de Educação, Cultura e Desporto, Fiscaliza-
nância com o plano plurianual. ção Financeira e Controle, Finanças e Tributação,

Não é outro o sentido da Resolução n9 2, de além da Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
1995-CN, que "dispõe sobre a Comissão Mista Per- dação pronunciarem-se sobre elas.
manente a que se refere o § 1º do art. 166 da Consti- Em que pese a atuação dessas Comissões Per-
tuição Federal, e sobre a tramitação das matérias a manentes da Câmara e posteriormente, a das Comis-
que se refere o mesmo artigo:' sões técnicas do Senado Federal no exame dessa

Conforme determina o inciso 11 do art. 2º dessa matéria, os dispositivos constitucionais e regimentais
Resolução, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos aqui referidos impõem, forçosamente, que o Plano
Públicos e Fiscalização, além de outras atribuições, tem
como finalidade "examinar e emitir parecer sobre os pla- Nacional de Educação deve ser apreciado pela Co-
nos e programas nacionais, regionais e setoriais previs- missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
tos na Constituição Federal e exercer o acompanha- calização. Este é o sentido da Questão de Ordem que
mento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da trazemos neste momento para a douta apreciação da
atuação das demais Comissões do Congresso Nacio- Presidência.
nal e de suas Casas, inclusive no que se refere ao dis- Esperamos que a presente questão traga ele-
posto nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal:' mentos elucidativos para o adequado encaminha-

Dito isso, formulamos a Questão de Ordem pro- mento processual dessa importante matéria, no
priamente dita: sentido de que não se estabeleça precedente para

Está inscrito no art. 214 da Constituição Federal o descumprimento dos expressos e inequívocos
o mandamento de que: dispositivos constitucionais e regimentais aqui cita-

"a lei estabelecerá o plano nacional de educa- dos.
ção, de duração plurianual, visando à articulação e ao Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e tado Sérgio Mira.,da, Líder do PCdoB, Deputado
à integração das ações do Poder Público que condu- Agnelo Queiroz, pedoB _ DF.
zamà

I - erradicação do analfabetismo; ERRATA

11 - universalização do atendimento escolar; (Republica-se por ter sido transformado em Pro-
111- melhoria da qualidade do ensino; jeto de Lei Complementar)
IV - formação para o trabalhb·, Onde se lê:
V - promoção humanística, dentífica e tecnoló-

gica do País. '
Tramitam nesta Casa dois proj~~os de lei que,

apresentados em consonância com esse dispositivo
constitucional, buscam definir o montante e a distribu
ição dos recursos públicos para os diferentes níveis
de ensino, além de estabelecer metas de expansão
nas três esferas de governo e programar as ações no
setor de educação para os próximos dez anos.

Um, o PL nº 4.173, de 1998, de iniciativa do Po
der Executivo, que "aprova o Plano Nacional de Edu
cação:' Para essa proposição foi aprovada no dia 25
de abril p.p. a tramitação em regime de urgência ur
gentíssima, com base no art. 155 do Regimento Inter-
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Leia-s~:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N5I 128. DE 2000

(DO SENADO FEDERAL)
PLS 671/99

Altera dispositivos da Lei nll 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), da Lei nll 4.591, de 16 de dezem
bro de 1964 (Lei de Condomfnios e Incorpo
rações) e do Decreto-Lei nll 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finaças e Tributação
(Mérito); e de Constituição e Justiça e de
Redação)

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Convi
do para compor a Mesa a Srr Volanda Queiroz, Presi
denta do Sistema Verdes Mares de Comunicação.
(Pausa.) (Palmas.)

Convido o ex-Deputaao Paes de Andrade,
ex-Presidente desta Casa, para compor a Mesa. (Pa
usa.) (Palmas.)

Convido o Ministro CésarAsfor Rocha, que nes
te ato representa o Ministro Paulo Costa Leite, Presi
dente do Superior Tribunal de Justiça. (Pausa.) (Pal
mas.)

Convido o Senador Luiz Pontes para também
compor a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Com
satisfação, registramos a presença do Sr. Francisco
de Paula Barbosa, Diretor Superintendente do Siste
ma Verdes Mares, do analista Edilmar Norões, Diretor
de Programação, do Sr. Mário Barbosa, Diretor Co
merciai, do Sr. Wílson Ibiapina, Diretorda Sucursal do
Diário do Nordeste em Brasnia, das S.... Celina Quei
roz e Manuela Queiroz, do Dr. Francisco Otávio Mi
randa Bezerra, representante do Reitor da Unifor, da
jornalista Leda Maria Souto, do Diário do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Autori
dades presentes, companheiros parlamentares, con
vidados, jornalistas, esta sessão solene que visa ho
menagear o Sistema Verdes Mares de Comunicação
é uma iniciativa do nobre Deputado Eunfcio Oliveira,
que, apoiado por esta Casa, possibilita hoje estarmos
aqui para prestar justa homenagem a esse complexo
de comunicação que tantos e inestimáveis serviços
tem prestado à terra cearense.

Falar do Sistema Verdes Mares de Comunica
ção é falar de um empreendedor, de um bandeirante,
de um homem que tinha avisão não posta na contem
poraneidade dos seus dias, mas no futuro. Foi assim
que Edson Queiroz, a partir 'de 1962, com a Rádio
Verdes Mares, foi implantando esse complexo de co
municação. Foi Edson Queiroz quem sonhou e trans
formou em esplêndida a realidade de uma universida
de em nosso Estado, a Uriifor, hoje um modelo, um
exemplo, colocada sempre em patamares elevados
nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educa
ção.

Nessa soma de quem investe na educação,
base da cidadania, fez com que a comunicação, aci
ma de tudo, informasse formando uma geração, le
vando o entretenimento sadio, fazendo com que o la
zer compusesse, ao lado da educação, da formação,
um momento importante na construção da gente cea
rense.

Ultrapassou as fronteiras do Estado e hoje é
esse complexo de comunicação, respeitado nacional
mente pela seriedade, pala maneira correta, precisa,
pela escola de jornalismo que se transformou na Rá
dio Verdes Mares, na Televisão Verdes Mares, no jor
nal Diário do Nordeste, na sua produtora de vídeo,
no complexo de comunicação. Por lá têm transitado
egressos da escola de comunicação e aqueles que,
mesmo não tendo cursado a escola de Comunicação,
trouxeram o jornalismo como vocação desde o berço.
Essa soma tem ajudado a construir uma imprensa
que orgulha nosso Estado e que, pela forma como
nos traz a notfcia a cada dia, vai galgando os mais al
tos fndices de audiência em todos os setores.

Há poucos dias, conversando com D. Volanda
Queiroz em um encontro, dizia que a expressão de
seu poder de comunicação, talento e trabalho, confir
mada nos diversos setores que comanda, e gerado
res de emprego, guarda sua simplicidade. Dificilmen
te a encontraremos nas páginàs ou ngs noticiários

. dos seus vefculos de comunicação, Al.a~'sempre oce
arense vai encontrá-Ia na posição vertical do equilí
brio, da prudência e da sensatez, no comando sereno
que exerce sobre sua empresa, no jornal e nas emis
soras de rádio e televisão, refletindo o caráter da im
parcialidade, da notrcia como fonte de informação e
como forma de construção. .

Neste instante em que tenho a honra de presidir
a sessão, quero registrar,Oem nome do Presidente Mi-

o chel Temere no dos que integram a Mesa Diretora, as
homenagens que esta Casa presta à D. Volanda Que
iroz, mediante requerimento de autoria do Deputado
Eunfcio Oliveira, o reconhecimento pelo trabalho de-
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senvolvido em favor da imprensa do Ceará, do Nor- A Rádio Verdes Mares cresceu rapidamente, ba-
deste, e, enfim, de todo o povo brasileiro. tendo seguidos recordes de audiência e de preferência

Diariamente, nas 'páginas do Diário do Nordes- popular na competição com seus concorrentes.
te, leio esta frase de Edson Queiroz, companheiro, Estimulado pelo sucesso inicial do tel~jornalis-

amigo, pai, cidadão, que bem retrata sua figura mar- mo, tratou Edson Queiroz de modernizar a Rádio Ver-
cante na história do Ceará: "Se algum dia vocês forem des Mares com a aquisição de equipamentos de últi-
surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não ma geração. Os transmissores da rádio passaram a
deixem de crer na vida, engrandecê-Ia pela decência ser de 50 quilowatts, potência que lhe garantia melhor
e construí-Ia pelo trabalho". (Palmas.) qualidade de sinal e capacitava aquela rádio a atingir

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _Conce- todo o Nordeste brasileiro.
do a palavra ao nobre Deputado Eunício Oliveira, Em 1982, foi mais além. Seu plano de expansão
como autor da proposição e pelo PMDB. era enorme. Adquiriu por compra emissoras de outros

O SR. EUNfclO OLIVEIRA (Bloco/PMDB-CE. Estados, como a Rádio Tamoio, do Rio de Jaheiro, a
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, De- Rádio Tamandaré AM, a Rádio Recife FM, de Per-
putado Ubiratan Aguiar, D. Yolanda Queiroz, homena- nambuco, e a Rádio Palmares AM, de Maceió.
geada indiretamente nesta data, Ministro César Asfor Os êxitos sucessivos estimularam Edson Quei-
Rocha, ex-Deputado Paes de Andrade, ex-Presidente roz a novo e ousado projeto: a instalação de um canal
desta Casa, Senador Luiz Pontes, Sr'" e Srs. Deputa- de televisão em Fortaleza. Para concretizá-lo, em julho'
dos, Srs. Diretores do Sistema Verdes Mares, senho- de 1965 iniciou um processo no Conselho Nacional de
ras e senhores, ao inaugurar, em 18 de setembro de Telecomunicações (CONTEL), pleiteando a conces-
1950, a TV Tupi de São Paulo, Canal 3, primeira são, que só veio quatro anos depois, em 1969, por de-
emissora de televisão do Brasil, o pioneiro Assis Cha- ereto presidencial, com o contrato firmado em 30 de ju-
teaubriand, fundador dos Diários Associados, enfati- lho do mesmo ano. Quarenta e oito horas depois inicia-
zava a importância da televisão como o mais podero- va o rush de obras em ritmo acelerado. Edson Queiroz
so e eficiente meio de formação de opinião, dizenc~o: era presença constante no canteiro de obras. Nesse
"Poucos instrumentos da ciência e da técnica dos ritmo dinâmico, foi possível a inauguração da TV Ver-
nossos dias têm o esplendor da fecundidade educa- des Mares - cuja concessão demorou quatro anos -
dora da televisão. Ela se destaca, ao lado do rádio, seis meses depois, em 31 de janeiro de 1970.
com um poder de divulgação total e inusitado". Ao colocar no ar as primeiras imagens de sua

Amesma época, outro pioneiro, como ele nor- sonhada televisão, cobrindo todo o Estado do Ceará,
destino e também idealista e obstinado, o cearense o oeste da Paraíba e cidades limítrofes do Rio Grande
Edson Queiroz, comungava com o mesmo entendi- do Norte; Edson;Queiroz disse: "A TV Verdes Mares
menta. Para ele, a televisão, o rádio, o jornal e a uni- pertence não apenas a Edson Queiroz, pertence ao
versidade seriam instrumentos dos mais valiosos de povo cearense".
que se poderia valer para servir com mais eficácia ao Eacentuava: "Levamos ao ar, com essa emisso-
Ceará e ao Nordeste brasileiro. Dedicou-se, então, ra de televisão, o desejo ardente de projetar ainda
dia a dia ao estudo e à elaboração de projetos para a mais o Ceará e este nosso Nordeste, a serviço dos
formação de um sistema de comunicação e de educa- quais colocamos, desde já, a nossa televisão".
ção no Estado do Ceará. Planejou e foi à ação com a Sobre os objetivos da emissora dizia: "Dar ajuda
pressa e a ousadia sempre demonstradas nos em- constante e efetiva ao progresso da indústria, do nos-
preendimentos do seu gr~po empresarial, hoje um 50 comércio, da nossa agricultura. Ajuda à iniciativa
dos ·mais fortes do Brasil. -, privada, ajuda à administração pública".

Em 1961, 'dava início ao prirpeiro projeto, uma Atualmente, a TV Verdes Mares dispõe de mo-
rádio. Inaugurava, pouco tempó,depois, a Rádio Ver- derno sistema próprio de condução de sinal, o que lhe
des Mares AM de Fortaleza. ' permite atingir 94% da população cearense. Da sua

Apesarde principiante no mundo das comunica- programação é destaque o jornalismo, voltado priori-
ções, Edson Queiroz logo sentiu que um dos grandes tariamente para os fatos mais importantes do cotidia-
atrativos para a m~ior audiência da rádio seria dar ên- no cearense. São três programas diários: Bom Dia
fase aos fata. polCticos. Implantou, para tanto, moder- Ceará, Jornal do Meio-Dia e Jornal das Dez, todos
na estrutura de radiojornalismo. A valorização do jor- enfocando os fatos mais importantes do dia-a~dia em
nalismo passou a ser seu estilo de fazer .rádio. Fortaleza e no interior do Estado do Ceará.



"O Diário do Nordeste que hoje sai a
lume representa uma mensagem de confi
ança na potencialidade de nossa região e o
compromisso de lutar para que os proble
mas nacionais tenham soluções compatíve
is com os interesses da comunidade.

Procuramos montar um jornal moder
no, provido de maquinário do mais alto pa
drão, com instalações funcionais, serviços
radiotelegráficos e de radiofotos, que trans
mitem a notícia em momento oportuno, para
que os leitores tenham um noticiário capaz
de retratar diariamente o panorama nacional
e internacional."

Fui testemunha da extraordinária dedicação de
Edson Queiroz às suas empresas, aos seus empre
endimentos e aos seus sonhos. Diretor do Correio do
ceará, certa manhã tive que me socorrer do gerente
industrial do Diário do Nordeste para resolver um
problema do nosso jornal. Eram 2 horas da madruga-
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A TV Verdes Mares, nos seus trinta anos de da. Para minha surpresa, no jomal Diário do Nordes-
existência, tem estado sempre presente nos momen- te encontrei o Dr. Edson Queiroz, na oficina daquele
tos mais difrceis para o Ceará e para o Nordeste, lide- jornal, sentado em cima de uma bobina, aguardando
rando campanhas de solidariedade às comunidades o primeiro exemplar da edição do dia para testar sua
mais carentes. qualidade. Era um obstinado, era um incansável.

Dentre tantas campanhas patrocinadas pelo Outro empreendimento marcante de Edson Qu-
Sistema Verdes Mares, merece referência especial a eiroz foi a fundação da Universidade de Fortaleza,
Campanha Nordeste Urgente, promovida quando da meta alcançada, como sempre, em tempo recorde.
seca de 1982. Com reportagens de impacto, a TV A Unifor foi, no próprio julgamento de Edson Qu-
Verdes Mares, já então uma da principais afiliadas da eiroz, o empreendimento que ele considerava o maior
Rede Globo de Televisão, sensibilizava seus dirigen- dos seus projetos, o maior dos seus sonhos, por en-
tes para uma campanha de apoio e solidariedade às tender que um Estado como o Ceará, com múltiplos
famílias flageladas do Nordeste. A parceria foi problemas, necessitava de uma instituição voltada
bem-sucedida, resultando em verdadeira mobilização para a pesquisa científica, de formação de novos téc-
nacional, com doações de toneladas de gêneros, me- nicos, graduados por uma instituição de caráter priva-
dicamentos e roupas, entregues às famílias dos fiage- do de reconhecido respeito.
lados do semi-árido nordestino. A trajetória vitoriosa da Unifor teve início em 21

Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados, Sr"" e Srs. de março de 1973, com aula inaugural proferida pelo
Senadores, homem de comunicação, Edson Queiroz Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que fez
não se limitou ao rádio e à televisão. A fundação de um àquela época comovente revelação:

grande ~ornal em Fort~le~a, foi o~tro des~fio assumido e "Na meia-luz do crepúsculo vespertino
concretizado com mUito e~ito. A Instalaça~ d~ nova em- de hoje, nesta Fortaleza, vi um homem cho-
presa, como sempre, efetivou-se em curtlS,Slmo prazo. rar e uma universidade nascef. Saúdo, pois,

Em dezembro de 1981, Edson Queiroz lançava esta empreitada e saúdo este empresário
o númeroum do Diário do Nordeste, jornal moderno, que na hora em que poderia aplicar suas
feito por equipe de jornalistas da maior competência poupanças em investimentos mais produti-
profissional, um veículo de comunicação a mais que vos a curto prazo dirige-se'para o campo de
colocava à disposição dos cearenses para o desen- uma empresa comunitária."
volvimento do Estado e do Nordeste.

No editorial "Compromisso de luta", publicado , _A Unifor, a exem~lo das rádios, do ~ornal e da te-
na primeira edição reafirmava Edson Queiroz: levlsao, era coloc~da Igualmente ~ serviço da cultura

, no Ceará como nucleo de formaçao de recursos hu-
manos do mais alto nível.

Desde sua fundação até 1999; a Unifor já for
mou mais de 30 mil profissionais.

Oferece atualmente 24 cursos de,graduação, to
talizando 15.175 alunos.! As atividades~~e investiga
ção científica, por sua vez, têm sido estimuladas com
a formação de grupos emergentes de peSquisadores
nas áreas de ciências administrativas, humanas, tec
nológicas e de saúde.

Tenho laços afetivos de ligação com a Unifor, à
qual pertenci como aluno da primeira turma do curso
de Economia. Muito aprendi com seus mestres e
pude sentir no dia-a-dia o excelente nível de ensino
ministrado nas salas de aula, nos laboratórios, nos
centros de pesquisa. Guardo dessa vivência ricas li
ções e inesquecíveis recordações.

Devo assinalar, ainda, que a atuação empreen
dedora de Edson Queiroz não se limitou apenas ao
mundo das comunicações e da educação. Foi bem
mais abrangente, com investimentos vultosos em áre-



"Na história do desenvolvimento eco
nômico do Ceará, foi Edson Queiroz, e ain
da continuará por muito tempo ,a ser, a mais
importante figura na saga de luta contra a
pobreza da nossa gente. Em vida ele sem
pre esteve solidário com as desventuras e
as adversidades de parcelas consideráveis
da comunidade cearense, a cujo infortúnio
sempre foi sensível."

E enfatizava:

"Edson Queiroz está para o Ceará.
como Irineu Evangelista de Souza - o Barão
de Mauá - está para a história do desenvol
vimento do povo brasileiro."

Muito identificado com as ansiedades dos mais
\

jovens, Edson Queiroz, ao paraninfar turma a~ for-
mandos da Universidade de Fortaleza, os prev~niu

dos riscos da injustiça a que poderiam estar sujeitQs
na vida profissional, dizendo-lhes: "

"Se algum dia vocês forem surpreendi
dos pela injustiça ou pela ingratidão, não
deixem de crer na vida, de engrandecê-Ia
pela decência, de construí-Ia pelo trabalho."

Desde a fundação, em 1951, o Grupo Edson
Queiroz tem crescido e ampliado suas atividades, ga
nhando dimensão nacional nos setores de abasteci
mento de gás liquefeito, de água mineral e de metalur
gia. No campo da comercif}.ÜZação de gás liquefeito
de petróleo é uma das majóres distribuidoras do País,
operando em quatorze Estados brasileiros.

Hoje, presidido com reconhecido tirocínio por D.
Volanda Queiroz, contando com o concurso compe
tente do Chanceler Airton QueiroZ', do ex-Deputado
Federal Edson Filho e de uma equipe de dirigentes e
assessores da maior competência, o Grupo Edson
Queiroz está plenamente preparado para enfrentar os
desafios de um novo século, de um novo milênio, em
um mundo totalmente globalizado.

Sr. Presidente, Sf' e Srs. Deputados, Srs. Senado
res, a homenagem que a Câmara dos Deputados presta
hoje, com esta sessão magna, à Televisão Verdes Ma
res, Canal 1O, de Fortaleza, pelos seus trinta anos de vi
toriosa existência, é, portanto, das mais justas.
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as diversas como agricultura, economia, metalurgia e É a homenagem a uma emissora que está entre
tantas outras. Tão fecundo foi esse trabalho que vale as melhores do País, com grandes serviços presta-
lembrar agora depoimento de Paes de Andrade, dos ao Ceará e ao Nordeste brasileiro. No plano insti-
ex-Presidente desta Casa e do PMDB Nacional, que tucional, a TV Verdes Mares tem tido atuação firme,
nesta m~sma tribuna, quando das homenagens que sempre na defesa do sistema representativo do Esta-
assinalaram o 139 aniversário de morte de Edson Qu- do de Direito, das liberdades fundamentais e da de-
eiroz, disse: mocracia.

Como autor do requerimento para esta sessão
solene, representante do Ceará no Congresso Nacio
nal e pela Liderança do meu partido, o PMDB, na Câ
mara dos Deputados, saúdo, com muita honra, D. Vo
landa Queiroz, Edilmar Norões, Mansueto Barbosa,
Mário Barbosa e os demais Diretores pelo profícuo tra
balho realizado por Edson Queiroz, cuja memória re
verencio com emoção, pelo amor que dedicou ao Cea
rá, ao Nordeste, aos quais procurou servir sempre com
verdadeira obstinação e dedicação ao seu povo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Antes

de passar a palavra ao próximo orador, gostaria de re
gistrar a presença, sobremaneira honrosa, dos emi
nentes Senadores Sérgio Machado, Líder do PSDB, e
Renan Calheiros, do Sr. Joaquim Mendonça, Presi
dente da Associação Brasileira das Emissoras de Rá
dio e Televisão, do Ministro Cláudio Santos, do Dire
tor-Presidente da TV Educativa do Ceará, Paulo
Ernesto Serpa, do Dr. Marcelo Mendes, que represen
ta o Prefeito de Fortaleza Juraci Magalhães, do jorna
lista e escritor Lustosa da Costa, do jornalista Snvio
Leite, Diretor do Jomal do Congresso, e do jornalista
J. Alcides, assessor especial do Correio Braziliense.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Raimundo Gomes de
Matos, que falará pela Liderança do PSDB.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Bloo
co/PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Deputado Ubiratan Aguiar, que, como cearense,
tem a honra de presidir .esta sessão de homenagem
ao Sistema Verdes Mares; D. Yolanda Queiroz, que,
com sua firmeza, bravura e amor a nossa terra cea
rense, vem levando à frente todos os projetos e o ide
alismo do nosso saudoso Edson Queiroz; Ministro
CésarAsfor Rocha, que junto às causas jurídicas vem
cada vez mais reivindicando nosso Ceará;
ex-Deputado Paes de Andrade e Senador Luiz Pon:
tes, que sempre estão à frente das grandes batalhas
em prol do nosso Estado; estimados Deputados; Se
nadores; Diretores do Sistema Verdes Mares; estima
dos cearenses e Srs. Prefeitos do Estado do Ceará
que aqui estão, é uma honra para nós, do PSDB, as
sociarmo-nos a V. Ex" nesta homenagem aos trinta
anos do Sistema Verdes Mares.
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O Deputado Eunício Oliveira fez excelente retros- pessoal à famnia, na pessoa da srª Voranda, de suas
pectiva da história do Sistema Verdes Mares. Foi muito filhas e netas, dos Diretores do Sistema, amigos de
oportuna essa iniciativa de homenagem ao Sistema mais de 35 anos, Edilmar, Mansueto e os que com-
Verdes Mares, que, acima de tudo, por meio do idealis- põem o Sistema Verdes Mares. Não é fácil manter-se
mo do empreendedor Edson Queiroz, colocou o Ceará no topo de um sistema de comunicação sem que ele
em um nível de progresso e desenvolvimento mais atinja os anseios da comunidade. Pessoalmente,
avançado que muitos Estados do nosso Nordeste. quero registrar minha satisfação de poder participar

O Sistema Verdes Mares teve início em 1962, desta homenagem. Muito obrigado. (Palmas.)
com a criação da Rádio Verdes Mares. O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Obri-

Durante todos esses anos de existência, de con- gado, Deputado Nelson Otoch. Incorporo o aparte de
solidação, de trabalho, de empreendimentos, de forma V. Exu ao meu pronunciamento.
harmônica e sinérgica, marcou indelevelmente nosso Ouço o nobre Deputado Vicente Arruda.
desenvolvimento e, com certeza, marca a história do O Sr. Vicente Arruda - Deputado Raimundo
nosso Estado, do nosso Nordeste e do nosso País. Gomes de Matos, permita que a pobreza de minhas

O Sistema hoje compreende três empresas: o palavras seja enriquecida com seu discurso. Real-
setor de televisão e produção de vídeo, o setor de rá- mente, V. ExlI está criando e recriando a imagem de
dio e o setor de jornal. Sempre se modernizando por um homem moderno, pioneiro e dinâmico, Edson Qu-
meio de equipamentos e pessoal ou por pesquisas eiroz, que liderou batalha contra o obscurantismo no
populares, dá realmente destaque ao sistema de in- Ceará. A verdadeira liderança afirma-se não pelas
formação e comunicação em nosso Estado. O Siste- qualidades pessoais, mas pela capacidade de trans-
ma é líder no mercado cearense e do Nordeste pela mitir àqueles que com ele colaboram o mesmo entusi-
capacidade de seus diretores e membros, que fazem asmo e o mesmo desejo de continuar a obra por ele
com que, por intermédio da comunicação e da serie- iniciada. Aqui estamos homenageando não só a ima-
dade da sua informação, haja credibilidade para des- gem e a memória de Edson Queiroz, mas, ;;obretudo,
taque no cenário da comunicação brasileira. a grandeza com que transmitiu a seus colaboradores

--Hoje, a Televisão Verdes Mares atinge 94% da e à sua companheira de toda a vida, D. Volanda, o
população do Estado Ceará. É meio de comunicação mesmo ideal de trabalho, de progresso ede "cearen- '
muito presente e forte em cada lar cearense, no to- cidade". Na verdade, o Sistema Verde Mares é ape-
cante à informação, à cultura e a fazer com que real- nas uma pequena parcela da imagem luminosa dei-
mente o sistema, via telecomunicações, seja implan- xada por Edson Queiroz. Sua idéia criadora difun-
tado em nosso Estado. diu-se por todo o Ceará na área do conhecimento, da

,Em Pernambuco a Rádio Recife FM é líder em indústria, do comércio e, sobretudo, na criação de
audiência, assim como'a Rádio Tamoio, no Rio de J~ne- empreg? para o Estado: O exemplo que deu a todo~
ira. Em Fortaleza sede do Sistema existem nada me- nós esta presente no Sistema Verde Mares, na Um-
nos que duas rádios, a tradicional AM 810 Verdinha e a versida?e de Fortaleza e em tO,da a ~rea indus~ri~1 e
FM 93.3 com grande audiência em nosso Estado comerciai do Ceará. Estou mUito feliz por participar

, .. , '. _ desta homenagem. Deixo meus cumprimentos à fa-
.~~ 1981, fOI crla~a a r~sponsavel pela edlçao mília de Edson de Queiroz e aos seus col~b.9radores.

do D.8r.o do Nordeste. a Editora Verdes Mares. Por Muito obrigado (Palmas) "
mei~ ~el~, o Diário do Nordeste h?je é o. pe~ió~ico O SR. RAiMUNDO'GOMES DE MATOS _O
de maior tiragem no Estado do Ceara e o pnmelro'Jor- D t d A B uço,
nal a entrar na Internet. com prazer, o epu a o rnon ezerra.

O S• Nels Ot h D t d R' d G O Sr. Arnon Bezerra - Deputado Raimundo Go-
I. on oc - epu a o almun o 0- . .

mes de Matos V. ExlI me concede um aparte? mes de Matos, ass~clo-me a V. ExlI por suas p~rtlnen-
, . tes palavras. Neste Instante, V. Exufala com mUita pro-

_ G-SR.-RAIMUNDO-GOMES-DE MAlOS. -: POIS priedade.e conh,eq!rn?N.oLo,que é motivo de grande
nao, Deputado Nelson Otoch. orgulho para todos nós, cearen-se-s. Tenho certeza de

O Sr. Nelson Otoch - V. Ex" vem desenvolvendo que D. Yolanda sabe que todo cearense, do mais hu-
muito bem sua fala em nome do PSDB, bem como an- milde ao mais graduado, tem orgulho do trabalho que
teriormente o fez o Deputado Eunício Oliveira, ao tra- Edson Queiroz desenvolveu no Estado do Ceará,
çar a retrospectiva do grupo e da pessoa do seu líder sendo um dos pioneiros em nossa terra. 'Orgulha-
maior, hoje não mais entre nós. Quero registrar minha mo-nos, D. Yolanda, de cada funcionário seu e desse'
solidariedade a tudo o que foi dito e meu cumprimento trabalho desenvolvido, que é uma wrdadei'ra bandei-
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ra. Em cada lugar neste Brasil, reconhecemos a mar- do da Social Democracia Brasileira são conhecedo-
ca do Ceará, por m~io do Sistema Verdes Mares e res do trabalho e do empenho de todos os que fazem
das empresas que pertencem ao Grupo Edson Quei- o Sistema Verdes Mares. (Palmas.)
roz, que tem levado seu grande trabalho ao mais lon- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Temos
gínquo lugar do Estado do Ceará. Repito: em todos também o prazer de registrar a presença dos jornalis-
os recantos, vemos a notícia, um produto, a marca do tas Aluísio Benavides e Marcondes Sampaio e do ad-
Sistema Verdes Mares. Portanto, nesta manhã, ao vogado Hélio Parente.
apartear o Deputado Raimundo Gomes de Matos, O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con-
que se expressa com muita eloqüência e excelente cedo a palavra ao nobre Deputado Roberto Pessoa,
raciocínio, quero trazer a mensagem do mais humilde pelo PFL.
cidadão cearense, que gostaria de dar os parabéns O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE Pronuncia
ao Sistema Verdes Mares e a D. Yolanda. Muito obri- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado Ubira-
gado. (Palmas.) tan Aguiar; Sra. Yolanda Queiroz, Presidente do Grupo

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Obri- Edson Queiroz; Ministro César Asfor; ex-Deputado
gado, Deputado. Paes de Andrade, ex-Presidente desta Casa; Senador

Cumpre-nos ressaltar a importância das redes Luiz Pontes; senhoras e senhores, o jornal Diário do
de comunicação, principalmente num país com a di- Nordeste, desde a primeira edição, em 19 de dezem-
mensão do Brasil. Sem elas, os municípios, os esta- bro de 1981, publica uma frase de seu fundador, o em-
dos viveriam isolados, com certeza, como no tempo presário Edson Queiroz, extraída de um dos seus nu-
da monarquia. merosos discursos voltados para o desenvolvimento do

Hoje vivemos a era da comunicação, que fará com Nordeste e defesa do interesse nacional.
que cada cidadão, por meio da informação, possa gal- Diz a frase:
gar melhores posições na sociedade brasileira. Na era Se algum dia vocês forem surpreendi-
da comunicação, principalmente no Ceará, o Sistema dos pela injustiça ou pela ingratidão, não
Verdes Mares faz chegar a informação, a cultura, o de- deixem de crer na vida, de engrandecê-Ia
senvolvimento em cada cidade do nosso Estado. pela decência, de construí-Ia pelo trabalho.

O novo mundo descortinado pelas telecomuni- Essa crença foi em sua vida um exercício diário.
cações e pela informática está sendo construído por O Sistema Verdes Mares, o mais importante grupo de
redes, como o Sistema Verdes Mares, que a partir do comunicação do Nordeste que este ano comemora
Ceará coordena a produção, o armazenamento e a três décadas de fundação de sua tevê, foi sua maior
distribuição de todo tipo de informação para o Brasil e edificação, por interagir profundamente na vida dos ce-
o mundo, desempenhando papel relevante nesta vira- arenses, informando e formando nossas mentes e ca-
da de milênio, a fim de que possamos vencer todas as rações, norteando pela máxima central de seu ideali·
adversidades com que ainda hoje o Estado do Ceará zador de crer na vida, engrandecê-Ia pela decência e
convive. construí-Ia pelo trabalho, em qualquer circunstância.

Vale ressaltar outros investimentos do nosso sa- A Rádio Verdes Mares, criada por Paulo Cabral de
udoso Edson Queiroz, que, com sua visão humanísti- Araújo, recém-saído dos Diários Associados, foi a quar-
ca e, acima de tudo, empreendedora, fez com que a ta rádio de Fortaleza, que já contava em suas ondas
economia cearense elevasse o percentual da renda médias com aCeará Rádio Clube, Iracema e Uirapuru.
per capita do nosso povo com pólos econômicos que Adquirida por Edson Queiroz, uma inesgotável
geram produção, emprego e renda. Destaca-se uma fonte de otimismo e capacidade de trabalho, a Verdi-
de suas grande obras, a Escola de Formação da Uni- nha chegou rapidamente ao primeiro lugar em au-
versidade de Fortaleza - UNIFOR -, que por meio de diência e se faz presente hoje em 90% do território
vários cursos tem contribuído significativamente para cearense. Sua trajetória de sucesso dá início à hist6-
a melhoria dos indicadores sociais, como saúde e ria do Sistema, extrapolando os mares alencarinos,
educação, no Estado do Ceará. chegando a Pernambuco, Alagoas e Bio de Janeiro. A

Em nome do PSDB - de toda nossa bancada no relação da Verdinha com os cearenses é totalmente
Congresso Nacional e não apenas da bancada caa- simbiótica. Seu Departamento de Utilidade Pública é
rense -, por intermédio do nosso Líder, Deputado Aé- mais acreditado do que qualquer ente público, pelos
cio Neves, queremos congratular-nos com D. Yolanda inúmeros serviços prestados à comunidade. O verdi-
Queiroz e com os Diretores do Sistema Verdes Ma- nho da Verdinha é para a população desassistida o
res. Estejam certos de que os parlamentares do Parti- mais competente agente social. A equipe esportiva
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Paulino Rocha é referência na área desportiva do Ce- fiava, materializando uma idéia mais elevada que as
ará, tendo formado uma torcida tão apaixonada quan- mesquinhas vaidades e bem para lá das paupérrimas
to a de um time de futebol. ambições pessoais. Em pouco tempo, recrutou, con-

Seu departamento de radiojornalismo, comanda- greg.ou e motivou uma equipe ~e profissionais com o
do por Luiz Eduardo Solon, leva aos cearenses desde ~entlmen~o paternal de quem poe no mundo um novo
o Rádio Notícias Verdes Mares aos demais boletins in- filho que Irá crescer e transformar-se em adulto res-
formativos de hora em hora na programação da Verdi- ponsável pelos seu próprio destino e de outros seres
nha e da FM 93 a notrcia simultânea ao acontecimen- em torno de si. Tão forte era sua convicção no futuro
to com a pluralidade das opiniões, instigando o debate b~l~ante do ~eu novo reben~o e,sou~e tão be":l trans-
e promovendo o exercício da cidadania. Essas são mltl-Ia à equipe que sua ausencla fOI por demaiS dolo-
marcas de todos os programas em que a informação, o rida, mas não matou sua criança. Ao contrário, esta
debate, o entretenimento dão o tom e criam a empatia . chegou à maioridade cumprindo seu destino. ODiá·
com os ouvintes, transformando seus comunicadores rio trilha o mesmo caminho de sucesso dos demais
em verdadeiros ídolos para segmentos cativos. Assim veículos que integram o Sistema Verdes Mares, sem
o é Paulo Oliveira, Tom Barros, João Inácio Júnior, Car- dúvida alguma, porque bebe na mesma fonte e adota
neiro Portela e todos os demais. o mesmo modelo.

Durante anos, sob a batuta do competente e ca- Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
rismático Narcélio Limaverde, realizou o Verdes Ma- Antônio Cambraia. '
res nos bairros, suprindo lacunas imperdoáveis de O Sr. Antônio Cambraia - Aproveito a oportuni-
omissão do Poder Público, prestando serviços, pro- dade para parabenizar V. Exa., Deputado Roberto
movendo e difundindo valores culturais das comuni- Pessoa, e os oradores que o antecederam, por regis-
dades visitadas, e foi, inegavelmente, o inspirador do trarem hoje, nesta homenagem, a importância do Sis-
Programa Ação Global, que hoje a CNI, o Sistema 5 S tema Verdes Mares de Comunicação e de todo o Gru-
e a TV Globo realizam em todo o Brasil. Em Fortaleza, po Edson Queiroz para o Ceará, nos campos da eco-
inclusive, é a TV Verdes Mares que materializa a nomia, da educação, da comunicação de massa. Po-
Ação Global, pois vem ser a TV Verdes Mares a se- deríamos dividir o Estado do Ceará em duas fases,
gunda empresa do Sistema. em termos de comunicação social e de massa: antes

Essa classificação não é qualitativa, é de tem- e depois da implantação da TV Verdes Mares. Portan-
poralidade, pois todas elas situam-se no mesmo pata- to, também me associo aos parabéns que estão sen-
mar de líder no seu espectro. E não se constrói uma Ii- do, nesta sessão solene, levados aos dirigentes, aos
derança se não primamos pelo padrão de excelência. funcionários, enfim, a todos que fazem o SisteJ'T!a Ver-
Inaugurada em 1970, afiliada da Globo, a Verdes Ma- des Mares de Comunicação, especialmente a D. Va-
res atinge 94% da população cearense e tem sido landa Queiroz, aos Diretores presentes, a todos que
parceira de todos seus projetos, seja no campo da in- no seu dia-a-dia contribuem, através do seu trabalho,
formação, seja no da cultura, seja no do desenvolvi- para o engrandecimento da nossa terra. (Palmas.)
menta, aliando modernidade e alta tecnologia à com- O SR. ROBERTO PESSOA - Agradeço a V.
petência, profissionalismo, responsabilidade, com- Exa., Deputado Antonio Cambraia, e incorporo seu
promisso social e democrático de sua equipe, capita- aparte ao meu pronunciamento.
neada por Mansueto Barbosa. Não vou citar nomes Edson Queiroz soube tanto partilhar seu sonho
para, mais do que evitar injustiça por omissão, regis- que a maioria dos profissionais que o ajudou a reali-
trar a coesão, a harmonia e dedicação de todos, como zá-Io permanece tocando-o. Francisco BUas Edson
time de futebol, onde todos são artilheiros. Mas não Silva Mara Cristina Maria Guilherme Mozarii Almei-
posso deixar de registrar as presenças de Edilmar da, J~safá Venâncj~, Capibaribe Net~ são jornalistas
~orões, Leda Maria e Má~io B~rbosa, Diretor Comer- que editaram desde o primeiro número à edição de
clal da empresa de comunlcaçao do Estado do Ceará. hoje. Novos profissionais juntaram-se e, sob a batuta

O Diário do Nordeste foi o terceiro empreendi- de Pádua Lopes, produzem um jornalismo de credibi-
mento na área de comunicação. Quis o destino que Iidade, suprapartidário, desprovido de qualquer pre-
menos de seis meses depois da fundação do jornal, conceito e fundamental para a qualificação da opinião
nosso comandante passasse para o lado do mistério pública. O Sistema tem como caçulas a Tevl DlérID e
da vida. Todos que participaram com ele da empreita- o Jornal da Rua, inaugurados no ano passado, toe.
da de criar e dar alma ao DN falam jo seu grande en- com padrão de qualidade do Grupo Edson Queiroz,
tusiasmo. Mais uma vez, Edson Queiroz se autodesa- significando sempre o melhor do ramo.
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Indicado pelo meu partido, o PFL, é com muito O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con-
orgulho que falo em meu nome e em nome da nossa cedo a palavra ao nobre Deputado José Pimentel,
bancada nesta Casa, para saudar e prestar esta justa que falará pela Liderança do PT.
e merecida homenagem ao Sistema Verdes Mares, O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE Sem revisão
registrando especialmente os trinta anos de existên- do orador.) - Sr. Dep_utado Ubiratan Aguiar, que ora-
cia da TV Verdes Mares. preside esta sessãó-soleile; D. Volanda Queiroz, Pre-

Quando iniciei estas linhas, constatei ser impos- sidente do Grupo Edson Queiroz; Sr. Ministro César
sívellimitar minhas palavras. É impossível falar da TV Asfor; nobre Senador Luiz Pontes, representante da
Verdes Mares e não reverenciar a memória de Edson bancada do Estado do Ceará; bravo companheiro
Queiroz, como é impossível reverenciar a memória de Paes de Andrade, ex-Presidente desta Casa e meu
Edson Queiroz sem elencar todos os seus grandes candidato ao Senado; minhas companheiras, meus
feitos. O menino de Cascavel foi muito mais longe do companheiros, começo registrando que poderíamos,
que previu. TiI\ha uma imaginação, insatisfeita, que nesta sessão, levantar uma série de fatos e atos prati-
batia asas, pousava em algum longínquo catálogo de cados ao longo da vida pelo Dr. Edson Queiroz e seu
empreendimentos semelhantes, de velados e futuros grupo empresarial, bem assim aprofundar o debate
progressos, e resolvia correr os riscos. Do gás Iiquefe- sobre sua atuação no setor da metalurgia, da agrope-
ito de petróleo à água mineral; da metalurgia à agro- cuária, da indústria, de serviços, do turismo, da comu-
pecuária e agroindústria; de um complexo de comuni- nicação, enfim, uma série de fatores. Mas neste mo-
cação à Universidade de Fortaleza, em tudo uma mento em que homenageamos o Sistema Verdes Ma-
marca de vitoriosa caminhada. Hoje um grupo com res, nesta sessão solene requerida por iniciativa do
dezenove empresas e 14 mil empregos diretos, situ- Deputado Eunício Oliveira, afirmo que uma das prin-
ando-se entre os 100 maiores do País. cipais marcas desse grupo empresarial, particular-

Foi um homem singular. Uma de suas qualida- mente do setor de comunicação, tem sido, ao longo
des era estudar a fundo qualquer empreendimento do~ tempos, o resgate.~a política de desenvolvimento
que idealizava. Se era um jornal, estudava tudo sobre regIonal da nossa reglao Nordeste.
jornais; se era tevê, estudava tudo sobre televisão. De Se pararmos para refletir, após esse processo
tal forma que no debate dos problemas ouvia dos ou- de globalização em que os fortes continuam cada vez
tras o que ele antecipadamente já sabia. Mas ouvia e mais fortes, nossa Região do Nordeste, dada sua fra-
somava conhecimentos. Sabia ouvir, sabia escolher. gilidade no setor de ciência e tecnologia, no setor da
Tudo que podia ser feito devia ser perfeito. produção, em vários segmentos da economia, tem

Assinalado pelo sucesso e não atingido pelas ci- encontrado no Grupo Edson Queiroz e ~~ Sistema
catrizes, o menino de Cascavel moeu no seu pilão soli- Verdes ~ares um ~rande defensor da polltlca de de-
tário dúvidas e certezas, ternuras e determinação. Foi senvolvlmento re~lonal.
uma vida. A fábrica de sonhos faiscou no perfil desse ~o revere~clar e homenagear esse g!UPO em-
cearense excepcional, na mais bela expressão do delí- presarral, o Part!do~dOS Trabalh~~ores consld~ra fun-
rio de um homem arrebatado pela compulsão de fazer. damental a avahaçao dessa pohtlca que tem SIdo de-

A d · . senvolvida.
o elxar-nos prematuramente, fOI pranteado .

por todos os cearenses, dos mais humildes aos mais Se pararmos ~..?-ra,refletlr, um dos gra~~s proble-
ilustres, e temeu-se pelo futuro de seus empreendi- mas da ~os.sa Reglao e exatame~te a. polltlca de re-
mentos. Não por agouro, mas pelo reconhecimento cu.rs~s hl~ncos. Exatamente em Ja~elro de 1999, o
de sua enorme capacidade de trabalho e, conseqüen- prr~~lpal Instrumento de.desenvolvimento ~a n~ssa
temente, a impreenchível lacuna. Revelou-se, então, pohtlca. de recur~os hfd~lco~, o D~OCS, fOI extinto,
a inconsistência: de;> receio. D. Volanda Queiroz e seus por meio de medida provlsóna. E fOI ~o G~upo Ver~es
filhos, Airton e Edson, surpreendidos pela fatalidade, Mares, entre outros grup~s de comumca~ao, que tlve-
não desacreditaram da vida e, adotando a máxima do mos, no Esta?o do Ceara e em tod~ R~grao Nordeste,
inesquecível companheiro e pai, engrandeceram-na um fort~ aporador, desde seus_pnmelros momen~os,
pela decência, construindo-a pelo trabalho. no sentld~ d~ su~ reestruturaçao, da sua ne~~sslda-

. . de de revltahzaçao, nunca negando as fragilidades
MUIto obngado. (Palmas.) que o DNOCS tem tido ao longo da sua história, mas
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tenho mostrando que era preciso mantê-lo.

o prazer d.e registrar a presença do Prefeito de Sobral, Ainda no ano de 1999, esse jornal, esse meio de
Cid Ferreira Gomes. comunicação, fazia um suplemento específico sobre a
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política de recursos hídricos e também sobre o papel Quero também, para nos ajudar nessa discus-
do DNOCS. Naquela sessão solene, esse foi um docu- são, conceder aparte a um cearense como nós, hoje
mento fundamental para se obter amplo apoio desta Deputado Federal e um dos nossos Líderes, pelo
Casa, o que resultou na revitalização, na reestrutura- Estado de São Paulo.
ção, em abril de 1999, daquel~ órgão. Hoje continua- Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Ge-
mos o debate daquele fortalecimento. (Palmas.) noíno.

• A

Se,pararmos p~ra refletir também.sobre a política O Sr. José Genofno _ Deputado José Pimentel,
d: cJencJ~ e tecnologia, que requ~r mUito da nossa. re- V. Exa. representa muito bem a bancada do Partido
glao, estao n~ Complexo Educaclona! Edson Queiroz dos Trabalhadores. Como cearense, mesmo exercen-
noss.a fun~açao e nossa fac~'dade. Ali há uma grande do meu mandato por São Paulo, é um dever participar
guarrd~, ha um grande ~colhlmento ao debate sobre a desta sessão e desta homenagem. E é um dever, em
necessidade de fortalecimento daquele ~egmento, para primeiro lugar, porque isso me traz recordações pro-
que se possa alavancar .nossa economia, para que s~ fundas e caras do Sistema de Comunicação Verdes
po~~am fortalecer os.várros s~gment~s, .alé":l da contn- Mares. Desde que saí do sertão de Quixeramobim
bUlçao para a formaçao de vános.proflsslo~als ~u~ pos- para Fortaleza, período em que entrei em contato
sa~ melhor desenvolver a gest~o da cOisa publica e, com a política, não posso esquecer as várias entre-
aCima de tudo, novos ~mpreendlment~s. vistas que dei através dos microfones da Rádio Ver-

Se pararmos, amda, para refletir sobre o papel des Mares. Estabelecemos até uma identidade com
do sis~ema !inanceiro ~a noss,a região,. verificaremos aqueles repórteres que nos buscavam em situaç~es
que nao eXistem serviços. Ha necessidade de uma de extrema tensão, em situações delicadíssimas. Ou-
rede de sist~ma finan~eiro muito forte, p~ra que pos- ero registrar que a informação e a política convivem
sa dar guarida ao tUrismo, ao bom serviço e à boa muitas vezes em uma relação de tensão, de pluralida-
qualidade. de mas são fundamentais para a democracia, para a

É exatamente no Grupo Edson Queiroz que te- ati~idade do ser humano. Não poderia deixar de regis-
mos encontrado espaço muito forte para !az~r a d~f~- trar que houve um momento muito importante na mi-
sa do Banco do Nordeste como banco publico, multl- nha relação com o Sistema de Comunicação Verdes
pio e necessário à nossa região. Aquele jornal declara Mares, quando eu me encontrava no Instituto Paulo
que o Banco do Nordeste precisa sertão forte como é Sarazate, cumprindo pena de cinco anos, com vários
forte o povo nordestino. companheiros presos políticos. A TV Verdes Mares,

Nós, que vivemos naquela região e que sabe- em uma época muito difícil, com censura na impren-
mos que sem política de crédito, sem democratização sa, com muitas dificuldades, furou o bloqueio, entrou
do crédito, sem uma rede de agências que: possa ala- no presídio e conseguiu, pela primeira vez, entrevistar
vancar e levar o crédito com muito mais facilidade ao os presos políticos. Eu estava lá e concedi entrevista
pequeno, médio e microempreendedor, temos encon- à TV Verdes Mares. A entrevista teve grande reper-
trado no Grupo Verdes Mares e no Grupo Edson Que- cussão quando saiu no noticiário local do jornal prin-
iroz um espaço muito forte para fazer esse debate. cipa!. Quero trazer esses dados, Deputado José Pi-

Temos também discutid6 muito a necessidade mentel, exatamente para destacar a importância de
de uma política de integração regional, em que os um sistema de comunicação, pelo seu sentido plura-
nove Estados da região não se digladiem entre si, lista, pelo seu sentido independente, pelo seu sentido
mas sejam capazes de se s6mar, para fortalecer uma público, na medida em que, com a informação, com a
política regional, tendo a $UDENE como órgão coor- pluralidade e com o debate, a sociedade humana
denador dessa política. : cresce e se desenvolve. Vivi intensamente - não há

E é mais uma vez/no Diário do Nordeste, no quem tenha feito política no Ceará naqueles idos que
Grupo Verdes Mares e naqueles vários agrupamentos não tenha esse sentimento - com os repórteres, jor-
ali existentes, com seus profissionais, que temos en- ;halistas e"microfones da Rádio Verdes Mares e da TV
contrado espaço para fazer esse debate, para discutir ' Verdes Mares. Portanto, quero deixar, como dever de
um novo padrão de desenvolvimento regional, com cearense, minha participação 'nesta homena~em ao
justiça social, com crescimento e desenvolvimento sistema de comunicação Verdes Mares, aos diretores
econômico. e, também, permitam-me dizer, aos jornalistas, que

Portanto, O. Yolanda Queiroz, para nós, do Parti- fazem a arte da notícia, a guerrilha da notícia, para
do dos Trabalhadores, é muito grato o trabalho que dar ao jornalismo aquilo qu~ s~ ?jornalista e o rep6r-
esse grupo tem feito ao longo da história. ter conseguem fazer, com criatividade fora do comuna.
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Vejo aqui várias pessoas com as quais muitas vezes O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Regis-
estabelecemos essa relação, uma relação rica. Que- tro a presença dos jornalistas Genésio Filho, Elcias
ro deixar esse testemunho de um sistema de comuni- Lustosa e do Prefeito de Itapiúna, Sr. Pedro Uchôa de
cação independente, autônomo e pluralista. Muito Albuquerque.
obrigado, Deput~do José Pimentel. (Palm~s.). O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ Convi-

O SR. JOSE PIMENTEL - Quero registrar que o do para falar pela Liderança do Governo o nobre De-
Deputado José Genoíno é um dos Parlamentares que putado Mauro Benevides.
engran~ec:m nosso parti~o, contribuem para a de- O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB _
mocr~tlzaçao do Pars e, ~clma de tudo, par~ um ~ovo CE. Sem revisão do orador.) _ Exmo. Sr. Presidente,
paradigma de f~~r POlrtl~~ um novo padrao ético e Deputado Ubiratan Aguiar, que tem o privilégio histó-
moral para a polltlca braSileira. " rico de dirigir esta sessão comemorativa dos trinta

D. Yolanda, neste momento em que discutimos a anos do Sistema Verdes Mares de Comunicação, que
necessidade de implementar um novo projeto econô- também antecipa o grande evento do cinqüentenário
mico para o Pars, em q,ue são priorida~es a geração do Grupo Edson Queiroz, a realizar-se em 2001; D.
de empregos, o fortaleCimento das famlhas e das poU- Yolanda Queiroz, que tem a responsabilidade de co-
ticas públicas, que este jornal e este grupo de comu- mandar o Grupo do qual o Sistema Verdes Mares de
nicação cont.inue~ trilhando esses ,camin.hos. Não Comunicação é peça fundamental; 'Exmo. Sr. Ministro
podemos mais aceitar que as estatCstlcas frias de um César Asfor Rocha, Magistrado integérrimo que, no
banco estej~~ acima das exigênc~as d~ ali~entação Superior Tribunal de Justiça, honra a cultura cearen-
de uma famllla. Que ~o,ssos patrrclo~ nao sejam ~pe- se; Sr. Deputado Paes de Andrade, que dirigiu esta
nas um marco estatlstlco que no dia de amanha se Casa com aprumo e clarividência logo após a promul-
apaga como se eles não represe~tasse.~ uma vida. gação da Carta cidadã em 5 de outubro de 1988; Sr.
Que neste País possamos ter mUita feliCidade. Mas Senador Luiz Pontes, que na vida pública brasileira
para isso é preciso fazer o que o Deputado José Ge- sucede ao seu saudoso pai, Senador Osires Pontes,
noíno aqui declara: um jornal~smo i~dependente, que tive o privilégio de incluir como meu suplente,
consciente, que resgate nossa Cidadania. dando-lhe, com tantos anos de mandato de Deputado

Nós, do Estado do Ceará e da região Nordeste, Estadual e Federal, a oportunidade de alçar-se à tri-
temos outro embate: a transposição das águas do Rio buna do Senado Federal, ao saudar V. Exas. saúdo
São Francisco. Sabemos que não é apenas a transpo- também o eminente Líder do PSDB, Senador Sérgio
sição das águas, mas uma política de recursos hídri- Machado, e da mesma forma o Senador e ex-Ministro
cos, e, acima de tudo, nova definição da utilização Renan Calheiros, que há pouco tempo, à frente do Mi-
múltipla das águas. Na nossa região, que é muito ca- nistério da Justiça, teve ali proficiente desempenho,
rente, seria fundamental que, ao longo do debate do lutando pelas causas mais justas do povo do nosso,
grupo de trabalho que pesquisa essas definições, dei- País; Sra. Celina Queiroz, que aqui representa tam-
xássemos muito claro que podemos cortar verbas pú- bém seu esposo, o Chanceler Airton Queiroz; Sra.
blicas de qualqueroutra área, mas aquelas que dizem Manuela Queiroz, que representa seu pai, Edson Fi-
respeito à política de recursos hídricos, à transposi- lho; Sr. Marcelo Mendes, representando o grande
ção de bacias não podemos permitir. Prefeito de Fortaleza, Sr. Juraci Magalhães; Sr. Man-

E foi exatamente nesse Orçamento de 2000 que sueto Barbosa, Superintendente do Sistema Verdes
68% de todas as verbas do Ministério que trata dessa Mares de Comunicação; jornalista José Edilmar No-
matéria foram cortadas' simplesmente para apresentar rões Coelho, veterano e competente profissional da
superávit, No entanto, da taxa de juros daqueles que nos imprensa, Diretor de Programação da TV Verdes Ma-
exploram, infelizmente, não foi reduzido um centavo. res; Dr. Mário Barbosa; Diretor Comercial da empre-

Espero que nosso Criador continue iluminando sa; jornalista Wilson Ibiapina, responsável.pela sucur-
os jornalistas, repórteres e todos aqueles que fazem sal do Sistema Verdes Mares em Brasília; Dr. José
o Sistema Verdes Mares, para que possam, daqui a Arimatéia Santos, Diretor Financeiro do Grupo Edson
mais vinte, trinta anos, nossos filhos e netos estarem Queiroz; jornalista Edson Silva, Editor Polftico do Diá·
nesta Casa dizendo: "Valeu a pena, D. Yolanda Quei- rio do Nordeste; jornalista Leda Souto, aqui repre-
roz, seu trabalho e o daqueles que fazem o Sistema sentando os redatores daquele órgão da imprensa
Verdes Mares!" cearense; jornalista Lustosa da Costa, colaborador

Era o'que tinha a dizer. permanente do Diário do Nordeste; Prof. Otavio Mi·
Parabéns! (Palmas.) randa Bezerra e Prof. Martonio Coelho, que represen-



No balanço destes 30 anos de ativida
des, estamos convictos de que o nosso es
forço valeu a pena. A Televisão Verdes Ma
res é um marco na história do Ceará, pela
sua presença ativa em todos os seus mo
mentos decisivos, tendo conseguido manter
a preferência do público durante esse longo
período.

Anos depois, Sras. e Srs. Deputados, além da
Rádio Verdes Mares, somaram-se a essa portentosa
cadeia informativa o Diário do Nordeste e a TV Diá
rio, dentro de aprimorada estrutura tecnológica, que
toda a opinião pública cearense reconhece como de
extrema importância para a cristalização dos nossos
anseios de cidadania.

Ao preocupação que sempre galvanizou, sob
esse aspecto, a ação fecunda de Edson Queiroz foi a
formação de uma mentalidade que se adequasse aos
impactos emergentes nos campos político, econômi
co, social e cultural de cada etapa então vivenciada.

Em meio a esse ritmo intenso e sem qualquer in
terrupção, aflorou a idéia da Universidade de Fortale
za, posta em execução com a celeridade possível, até
transformar-se em um dos mais conceituados órgãos
de ensino de 3º grau, com matrícula superior a 15 mil
alunos, como aqui foi citado.

Os cursos mantidos pela Unifor,com a graduação
de sucessivas turmas entregues à competitividade do
mercado de trabalho, refletem a concepção clarividen
te de um homem obstinado, que nunca deixou que
brantar-se o ânimo de batalhar pela exeqüibilidade dos 
grandes projetos de interesse do Ceará e do País.

Essa qualificação que, indiscrepantemente, sem
pre foi exaltada, transferiu-se para sua família, caben
do a Yolanda Queiroz absorver esse ímp~to empreen
dedor, que representou, ao longo do tempo, o timbre
indisfarçável do notável empresário que soube dignifi-
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tam neste momento a Universidade de Fortaleza e Ao desaparecer tragicamente aquele ilustre ami-
seu Reitor, Dr. Colaço Martins; Sr. Flávio Cavalcanti go - de quem sempre recebi estímulo para minha ação
Júnior, que, por entender que esta festa é de toda a político-parlamentar-, o Sistema Verdes Mares de Co-
televisão brasileira, aqui traz a participação do Grupo municação já alicerçara sua excelente imagem, atin-
SBT, de cuja direção faz parte; Sr. Presidente da gindo até Municípios de Estados adjacentes e sendo
ABERT, Joaquim Mendonça; Exmo. Sr. Ministro patrocinador de causas filantrópicas e benemerentes,
Cláudio de Almeida Santos, que cumpriu até há bem conforme ressaltou a nobre dama Yolanda Vidal Quei-
pouco tempo brilhante judicatura no SuperiorTribunal roz, partícipe solidária das árduas lutas do seu esposo,
de Justiça, após haver sido Desembargador no Tribu- em recente pronunciamento na Assembléia Legislativa
nal de Justiça do Estado do Ceará; Cel. Edmilson do Ceará, quando se comemorava, em seu augusto
Barros de Oliveira Júnior; Sr. Celso Serra Azul, poeta; plenário, a festa trintenária que esta Casa, na manhã
e Dr. Luiz Gonzaga de Assis, que trouxeram a esta de hoje, também realça merecidamente.
festa a adesão da Casa do Ceará em Brasília. Afirmou a Sra. Yolanda Queiroz, de modo textu-

Em janeiro de 1970, surgia no cenário da comu- ai:
nicação brasileira a Televisão Verdes Mares, graças à
acuidade e ao dinamismo de Edson Queiroz, extraor-
dinário impulsionador do desenvolvimento regional,
com valiosa contribuição prestada não apenas ao Ce-
ará e ao Nordeste, mas ao próprio País, a cujos pia-
nos de crescimento e bem-estar ele se integrou lúcida
e determinadamente.

Se em outras áreas da esfera produtiva já gran
jeara respeito e admiração por sua profícua atuação
em favor do nosso Estado, gerando emprego e renda
em meio a percentuais significativos para a época, o
saudoso Edson Queiroz ampliava seu acervo de inici
atlvas ponderáveis, ingressando no âmbito da comu
nicação social com proficiência elogiável, capitanean
do um grupo econômico que alcançou projeção naci
onal, assegurando-lhe natural evidência entre as de
mais unidades federadas.

O conglomerado industrial que constituiu, em
bases realmente sólidas, haveria de permitir-lhe alçar
vôo em outros setores, identificando-o como uma per
sonalidade de larga visão, capaz de tornar efetivas
aspirações intrinsecamente vinculadas às nossas es
peranças de superação dos desprimorosos índices
que naquela recuada década atormentavam de forma
implacável os cearenses, fustigados pela carência e a
marginalização.

O Canal 10 principiava a marcar posicionamen
to correto pela isenção e imparcialidade dos fatos di
vulgados, afiliando-se à Rede Globo e passando a re
unir profissionais competentes - alguns em pleno de
sempenho funcional-, com capacitação redimensio
nada para que melhor servissem ao ideário da em
presa, perfeitamente ajustado às teses de ultrapassa
gem das dificuldades com que -se defrontavam nos
sos coestaduanos, imersos e!J1 conjuntura adversa,
que lamentavelmente persiste, atenuada apenas pelo
esforço comum -despendido patrioticamente por to
dos nossos segmentos sociais.
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car sua gente com uma postura coerente, balizada nos forma; a constante relembrança das gerações porvin-
indestrutrveis princípios da fraternidade cristã. douras.

Como democrata, apoiou a difusão de teses rei- O Sistema Verdes Mares é um autêntico patrimô-
vindicatórias das nossas classes obreiras, cooperando nio que engrandece o Ceará e deixa justificadamente
com o jornal hebdomadário A Fortaleza, da Federação orgulhosa nossa coletividade. Daí por que a Câmara
dos Trabalhadores Católicos, dirigido pelo seu primo di- dos Deputados reúne-se, neste instante, para regozi-
leto, Pe. José de Arimatéia Antunes Diniz, a cujo corpo jar-se com essa gratíssima efeméride, que fala bem de
redatorial pertenci, juntamente com o hoje Ministro Je· perto aos nossos mais caros sentimentos cívicos.
sus Costa Lima e o comerciante Vicente Gaspar, opera- (Palmas.)

cionaliz~n~o-se, em razão de matérias ir:sertas .~~ O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A Pre-
suas edlç~es, um processo de !ransformaçao no clvlh- sidência tem o prazer/de registrar a presença do jor-
zado relaCionamento entre patroes e empregados. " t li . h D I t D' t d I d R dna IS a onln o rumon, Ire or a sucursa a e e

Com sua ajuda substituía-se um equipamento Globo em Brasília. '
obsoleto por linotipos e prelos modernos, dentro da . .
generosidade que sempre cultivou, sem alardes ou O SR. PRESII~ENTE (Ubiratan AgUla~) - Con-
jactâncias que descaracterizassem a espontaneida- cedo a palavra ao ~ob,re Deput~do Morom Torgan,
de de seus gestos magnânimos. que falará em vaga fedida pela liderança do PTB.

Ainda foi sua a iniciativa de instituir a Comenda O SR. MOROf"ll TORGAN (PFL - CE. Sem revi-
Sereia de Ouro, com que, a cada ano, são agraciados são do o~d?r.) - SrfPresidente, que sempre n~s hon-
quatro conterrâneos que se destacaram em suas res- ra ao presidir e~ta qasa; D. Y~I~nda, que t~mbem ,nos
pectivas labutas, enaltecendo as melhores e mais no- honra com sUfil pr,sença; MInistro FranCISco Ces:r
bilitantes tradições do nosso povo. Asfor Rocha; ex-Diputado Paes de Andra~e: que tao

Guardo, como relíquia preciosa, o valioso troféu, bem f~z ~eu cham~do nest~ C~sa e a presidiu; Sena-
que me chegou às mãos ainda em 1985;, numa noite <lor LUIZ ont~s, Sena~or ~.erglo Machado e Senad~r
imponente, que reputo como um dos instantes áureos ~enan .calhelros qpe dlg,mfl~am a ~ossa.repr~sentatl-
de minha tra'etória na vida pública brasileira. vldad~, ~rs. Pa~la!Tlent~res, ,Srs. Jornalistas, redato-

J . res; tecmcos; diretores CIo Sistema Verdes Mares e
Sr. Presidente, mesmo sem conhecer exata- demais representántes ~e outros sistemas de teleco-

ment~ todos, ~s~es arraigados liames que .me pren- municação, em prlmeir~ lugar, gostaria de agradecer
dem a memona I~perecível de Edson QU:lro~, o L~- à Liderança do PT;B, na:pessoa do Deputado Roberto
der Arnaldo Madeira delegou-me competencla re~l- Jefferson, pelo te,lmpo que me proporcionou e dizer
mental para que, no, se~ e em nome do Go~erno, In- que o Partido Trabalhist,a Brasileiro sempre tem traba-
!erpr~tasse, com fldelldad~, o reco~heclment~ - Ihado em prol do povo ~ juntamente com o PFLa~
Igualmente do Poder Executivo - ao Criador do Slste- tem muito a fazer~ .
ma Verdes Mares de Comunicação, complexo que há .'! " •

contribuído, nestas três décadas, para que uma nova . Gostana de ress~ltar a cap~cldade tecn,lca do
mentalidade despontasse entre a população nordes- Slst?m.a Verd~~ Mares! sua capacld~de operaclo~al e
tina, fundamentada em teses justas, compatíveis com .profiSSional. E Importarte que se registre que o Slste-
os mais variados períodos do panorama nacional ma Verdes Mares se~pre buscou um patamar de ex-

, .., .' celência em todas a~ áreas da telecomunicação, o
_ ,Por IS~O, enten?1 Irrecusavel a honrosa Incum- que lhe propiciou o primeiro lugar perante a opinião

bencla de vir a_est~ tribuna, ~e~te momento,.para pro- pública. Talvez chegar ao primeiro lugar seja uma ta-
clamar a relev.ancla do auspicIOSO ~ven~o, sltuando-? refa até certo ponto exeqüível e sem grandes dificul-
co":o acontec~mentomarcante na histÓria da comum- .dades. O impressionante no Sistema Verdes Mares é
caça0 entre nos. a manutenção deste status, o que é um ponto impor-

. . Que o ~istema '{~rd_es. ~are~ ~~__Comunicação tantíssimo, decorrente do profissionalismo e amor por
prossiga no cumprimento de suas granâiosas metas, este sistema pelos que o compoEt~ão se trata ap,e-
guardando, porém, sintonia com as salutares diretri- nas de profissionalismo. As pessoas confiam no Sis-
zes que emanaram de seu inolvidável fundador. tema, acreditam que 'pode trazer um benefício à soci-

É isso o que se deseja ardentemente, neste iní- edade e trabaiham com dedicação e amor. Por isso, o
cio de milênio, em meio às lições sapientfssimas que Sistema Verdes Mares se mantém em primeiro lugar
aquele competente industrial ministrou a todos nós, em todas as pesquisas. Essa talvez seja uma marca
seus contemporâneos, garantindo, também, dessa importante a ser ressaltada.
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Mesmo com todo o aparato que possui, preocu- manter uma sociedade, que vai acabar-se devido ao
pou-se em fazer um canal de televisão estritamente que ele mais era contra: a injustiça, a ingratidão, o es-
local, com programações e profissionais locais. Não facelamento de um sonho mantido, a duras penas,
tenho certeza, mas parece-me que toda a programa- até hoje pela família Queiroz. Não é fácil manter um
ção é local. São vinte e quatro horas por dia trazendo Sistema desse tamanho.
o talento e a cultura cearenses e aquilo que de melhor Todo mundo conhece o ditado "ao lado de um
há no Ceará para o nosso povo. (Palmas.) Acho im- grande homem existe uma grande mulher". Tenho
portante isso ser ressaltado. Talvez a caçulinha' do certeza de que o Dr. Edson corrobora isso comigo. A
Sistema seja para a cultura cearense das mais impor- senhora esteve ao seu lado. durante todo esse tempo,
tantes que existem, sem demérito algum para os de- a senhora está ao seu lado até hoje. Tenho certeza de
mais componentes, pois, como eu disse, alcançaram que ele vai querer a senhora ao seu lado por toda a
o primeiro lugar e se mantêm nele. eternidade, como ele querseus filhos e netos. A maior

Em termos de técnica é importante também res- realização que Edson Queiroz deixou para nós é um
saltarmos que, hoje, a tecnologia do Sistema é de pon- exemplo de família, de união familiar, que mantém o
ta, é o que há de melhor no mundo. E tudo isso foi pro- seu segundo sonho: suas maravilhosas criações. To-
jetado e executado por técnicos do próprio Sistema. O dos vocês amam essas criações porque aprenderam
mais importante é a valorização do pessoal da casa, a a amar o pai, o marido. Que esse amor possa refle·
crença de.,que a senhora e os demais dirigentes têm tir-se em todos os funcionários do Sistema Verdes
na capacidade profissional daqueles que o compõem. Mares de Comunicação, no desejo de cada vez mais

E quero ressaltar a importância do Programa Cs- aprimorar esse amor que Edson Queiroz tinha por
ará, Terra da Luz, que resgata o turismo, podemos até sua família e por seu povo. Que esse amor reflita a voz
dizer o turismo sentimental, o turismo de quem está do povo e a voz de Deus.
fora e quer ver como está sua terra, como está seu - Muito obrigado. (Palmas.)
povo. Mostra as peculiaridades da cultura cearense. O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con-

Então, está de parabéns toda a equipe do Siste- cedo a palavra ao nobre Deputado Regis Cavalcante,
ma Verdes Mares, sob o comando de uma mulher fir- que falará pelo PPS.
me e que ama tudo isso, D. Yolanda. Sem a equipe O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
nada disso aconteceria. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra. Yolanda Qu-

Muito se falou do Sistema, o que abreviou em eiroz, Ministro César Asfor, ex-Deputado Paes de
muito meu discurso, sobretudo pelas palavras com- Andrade, Senador Luiz Pontes, Sr. Ciro Gomes, De-
petentes do Deputado Eunício Oliveira, autor desse putado Leônidas Cristino, presente nesta sessão re-
requerimento, a quem quero cumprimentar pela inici- querida pelo Deputado Eunício Oliveira, que está de
ativa. S. Exa. fez um histórico marcante do Sistema parabéns por ter tomado a iniciativa de comemorar os
Verdes Mares, juntamente com os demais Deputados 30 anos de existência do Sistema Verdes Mares de
que me antecederam. Comunicação.

Muitas vezes perdemos pessoas queridas da fa- "Verdes mares bravios de minha terra natal,
mília, o que muito nos marca. Há alguns anos, mar- onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba (...)"
cou-me muito quando meu único irmão foi para o outro Assim começa "Iracema", o famoso romance em que
lado. Como acredito em uma vida eterna, creio que no José de Alencar nos conta uma das mais belas histó-
outro lado continuamos todas aquelas iniciativas que rias da literatura brasileira. Dessa obra-prima é que se
tivemos aqui. originou o nome do Sistema Verdes Mares de Comu-

O grande tesouro que o Dr. Edson Queiroz dei- nicação, sob o signo da inspiração poética e do amor
xou, D. Volanda, foi a senhora e sua família, que conti- ao Ceará. Ao longo destas três décadas, o Sistema
nuou toda a sua obra com união, amor e dedicação. Verdes Mares se consolidou como um dos melhores e
Ele deve estar olhando - e creio que realmente está, mais fortes grupos da nossa imprensa, razão por que
porque ninguém morre, mas continua em outra esfera é homenageado não só pelo público cearense, mas
- para a senhora e dizendo, talvez com lágrimas nos por todo o povo brasileiro. É, pois, com muita honra
olhos: "muito obrigado, minha esposa e meus filhos, que o Partido Popular Socialista se faz presente à
por continuarem esse trabalho". sessão com que a Câmara dos Deputados comemora

É com essas famílias que fortalecemos uma 50- os 30 anos da família Verdes Mares.
ciedade. Se não temos coragem de fortalecer, unir e Foi em 1962 que tudo começou, com a inaugura-
defender nossas famflias, não vamos ter coragem de ção da Rádio Verdes Mares, cuja história de sonhos e
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de êxitos se confunde com a da própria história da radi- Liderança do PPS faz suas as palavras de confiança e
ofonia cearense. De emissora modesta, a Verdes Ma- de destemor do patrono Edson Queiroz: "Se algum dia
res passou, à custa de muito trabalho e muita determi- vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela in·
nação, a uma das maiores forças da imprensa no Cea- gratidão, não deixem de crer na vida, de engrange·
rá, devido à competência e ao mérito da sua valiosa cê-Ia pela decência, de construí·la pelo trabalho."
equipe de profissionais. Hoje, são quatro as emissoras Era o que tinha a dizer.
de rádio des~endentes da ~staçãopioneira: a, pernam- O SR. PRESIDENTE (Ubir tan A ui ) - C n-
bucana Recife FM; a TamoIo, no RIO de Janeiro; e, em a .g ar o
Fortaleza, a 810 Verdinha e a FM 93, que levam ao ar c~do a p~la~~ ao nobre Deputado InácIo Arruda, que
uma programação dinâmica e moderna. fa ará pe o doB.

Evento marcante na história dos meios de co- O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
municação do Ceará foi a inauguração, em 1970, da Se~ revisão ~o orador.) - Sr. Pre~idente, Deputado
TV Verdes Mar~s, que logo conquistou a audiência do Ubiratan AgUiar, D. Yola~da Queiroz, ex.De~utado
público e a confiança do mercado. Hoje, a TV Verdes Paes de Andrade, ex-Pres!dente desta ~asa, Vindo lá
Mares, filiada à Rede Globo, leva os seus programas do nos~o Estado d~ ?eara, d~ peque~lna Mombaça,
a 94% da população cearense. para bnlhar no cenano da polltlca nacional, Senador

Em 1981, a Editora Verdes Mares lançou, em Luiz Pontes, Min~stro César Asfor, que compõem a
Fortaleza, o Diário do Nordeste, marco divisor na Mesa ~est~ sessao de homenagem a esse grupo de
história da imprensa do Ceará. Com talentosos edito- com~n1caçao que, cresce n.o Estado e que z~la pela
res, redatores, repórteres e programadores visuais, a quahdade do serviço oferecido a nossa comumdade.
que se soma uma excelente equipe técnica, o jornal é Saúdo o nobre Deputado Eunício Oliveira por esta
o de maior circulação no território cearense, a par dos iniciativa. Digamos que quis o destino que essa iniciati·
muitos leitores que lhe dão a preferência em outras va partisse de um ex-dirigente da Casa do Estudante da
Unidades da Federação. De olho no futuro, foi o pri- ~o~a ci~ad~ o Deputado Eunício Oliveira, que tem for·
meiro periódico do Ceará a ter edição na Internet, tlsslma hgaçao com o ex-Deputado Paes de Andrade,
com o que pode, hoje, ser lido e consultado em qual- esse combatente das causas democráticas e da resis·
quer ponto do planeta. tência política nos anos difíceis da ditadura militar.

A fim de atender à enorme demanda das agên- Fiz um escrito contando um pouco a história do
cias publicitárias, a Produtora Verdes Mares Vídeo é surgimento desse grupo de comunicação, mas fui pen-
uma das mais modernas e bem equipadas em opera- sando, refletindo e ontem vim ao lado do jornalista Edil-
ção no mercado brasileiro. Com aparelhagem técnica mar Norões, pensando em como homenagear este gru-
100% digital, realiza trabalhos de produção, gravação po econômico que se foi fortalecendo a partir da iniciati·
e edição que nada ficam a dever aos que se elaboram va de um homem simples, determinado, que construiu
nos melhores centros. um grupo econômico forte, enfrentando adversidades,

Toda essa obra admirável se deve à ousadia e à porque se tratava do Nordeste brasileiro, do Estado do
obstinação de um grande cearense, o saudoso empre- ~eará. Não era, portanto, fá~i1,construir algo que pode-
sário Edson Queiroz. Tragicamente falecido em 1982 ria transformar-se numa espeCle, dentro do nosso Esta-
o notável empreendedor fez pelo Ceará o que só s~ do, de pequeno império econômico brasileiro.
concebe como fruto de uma geração inteira: criou o Como construir essa riqueza, por meio de uma
Sistema Verdes Mares de Comunicação, apoiou a in- pessoa simples, por meio de um trabalho? Como co-
dústria, estimulou o comércio, promoveu a cultura e locar o trabalho no centro dessa construção? Isso foi
fundou a Universidade de Fortaleza, uma das melho- possfveJ. É claro que os historiadores e economistas
res e mais importantes instituições de ensino brasilei- deverão verificar no futuro como isso foi possível. Ca-
ras. Aqui também cabe um registro muito particular, be-Ihes a responsabilidade de examinar detidamente
porque fiz vestibular nessa universidade para o curso como se consegue no Nordeste brasileiro, onde' a
de Engenharia Mecânica. Quero dizer que a engenha· pressão das regiões é muito forte e onde uma região
ria brasileira se safou de uma experiência negativa no busca sugar toda a riqueza produzida no nosso terri-
campo da engenharia, porque minha vocação mesmo tório e, em seguida, transferi-Ia muitas vezes para
é o jornalismo, mas ainda cheguei à Universidade de uma espécie de nova Roma dos nossos tempos, a
Fortaleza, muito importante para o Nordeste brasileiro. Meca do sistema capitalista mundial.

Quando a Câmara dos Deputados comemora os Como, então, construir essa riqueza? E depois
30 anos do Sistema Verdes Mares de Comunicação, a dessa construção, como enveredar por caminhos di-
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,~ersos, um deles o da comunicação? E como se desse abrir-se. As pessoas tinham sentimentos, ouvi-
constituir também nesse tempo mais difícil? am, examinavam se essa questão deveria ser efetiva-

Nasci um pouco na política enfrentando esses mente posta no ar. Evidentemente, há todo o conflito,
momentos. Somos uma espécie de filhos daquele regi- mas termina-se conseguindo ocupar o espaço que o
me autoritário. Nascemos naquela época, enfrentando movimento social de uma cidade do porte de Fortaleza
o autoritarismo. E como marchar, então, nesse cami- e de um Estado do porte do Ceará precisam ter. Essa é
nho? Encontramos, muitas vezes, através dos meios de uma grande conquista do nosso Estado, do Nordeste.

_comunicação, alternativas para não sermos sufocados. Vão-se fincando raízes. Trata-se de um grupo
Naquele período, quantas vezes entramos, quase econômico que extrapola a própria família, vai além

sem fôlego, na redação da TV Verdes Mares. Lá encon- da família, porque abraça um grande segmento de
trávamos o Edmundo Maia que dizia: ~Qual é o proble- técnicos, de pesquisadores, de economistas, de pes-
ma, o que está acontecendo?" Eu respOndia: "É que nós soas da produção, que ocupam espaços neste com-
estamos numa confusão, a polícia quer fazer um despe- plexo econômico. Já se cria algo que, muitas vezes,
jo ali". "Logo um despejo? Não é possível. Já há proble- extrapola o domínio da própria família; muitas vezes
ma de despejo". "Sei, mas há um despejo, vai ser feito". já não é mais a famflia que influencia diretamente as

Então, havia aquele conflito, porque era um perío- decisões econômicas, são os executivos. Então, há
do de censura. Como fazer? Então, ele dizia: "Peguem o todo esse complexo formado. Hoje, por iniciativa do
repórter e vamos fazer a matéria". Eu perguntava: "Mas Deputado Eunício Oliveira, homenageamos esse
vai sair?" Ele dizia: "Vai, vai sair na televisão". E termina- complexo, o Grupo Edson Queiroz, o Sistema Verdes
va que saía na televisão. Depois, nós corríamos para a Mares de Comunicação, particularmente a televisão.
Rádio Verdes Mares. Lá estava o programa do Narcílio Falo agora sobre o novo segmento que surgiu e
Lima Verde, líder de audiência naquele período, famoso que o grupo agregou: a televisão destinada quase
no nosso Estado. ''Vai para o ar ou não?" - perguntáva- que e~clusivamente à comunicação local, ao espaço
mos. "Vai", era a resposta. Em seguida, o anúncio: "Vai da nossa cidade, ao espaço do nosso Estado, à criati-
falar o Inácio da Federação da Associação de Morado- vidade do nosso Município, de Fortaleza, do Ceará
res". Era um momento de dificuldades, mas os meios de Quer dizer, nossa cultura podendo fluir com mais vi-
comunicação buscavam a forma de colocar as ques- gor, nosso prefissional da cultura e da arte surgindo
tões sociais no ar, de deixar que elas surgissem com por meio do canal da tevê, diariamente.
força e pudessem, portanto, fazer parte efetivamente do Tenho eSp'erança de que daqui a pouco essa
panorama político e influenciá-lo. seja uma das emissoras de maior audiência de nosso

Os veículos de comunicação buscaram esse ca- Estado, tal a certeza que tenho de que pessoas que
minho, e o Sistema Verdes Mares buscou também esse ali nasceram e produzem arte, fazem a economia, de-
caminho. Como disse o Deputado José Genoíno, foi fei- senvolvem a educaçãÇ>, geram a riqueza, haverão
ta uma entrevista com os presos políticos. Foi algo de também de produzir um programa de alto nível para a
impacto, algo de força naquele período, mas que exigia, tevê local.
dos dirigentes de um órgão de comunicação, determi- É uma grande vitória, uma grande conquista de
nação para mostrar ser preciso que essas matérias vi- nosso povo.
essem à tona e a sociedade fosse informada do que Faço esta saudação ao Sistema Verdes Mares
existia no panorama político do País, refletindo a situa- de Comunicação em nome do Partido Comunista do
ção efetivamente poJrtica do Estado do Ceará. Brasil. Faço também uma ressalva: lembrávamos,

Outra programação que lembramos com muita nesse vôo com Edilmar Norões, que discuti no plená-
força é exatamente o Rádio Notícia Verdes Maresl jor- rio com o Deputado Milton Temer, do Estado do Rio
nal matutino da Rádio, com comentários do Edilmar de Janeiro, que havia sido convidado, e aceitou o con-
Norões e a produção do José Maria Bezerra. As notr- vite, para tomar a dianteira na constituição do jornal
cias jornalísticas vinham diretamente da emissora de Diário do Nordeste. Exatamente S. Ex!!, jornalista,
rádio do grupo de comunicação Edson Queiroz, do comunista, aceitou o desafio de construir, junto com
Sistema Verdes Mares de Comunicação. tantos outros jornalistas de nosso Estado, o Diário do

Então, vamos examinando, nessa história, a pre- Nordeste. São essas particularidades da história que
sença de Marcos Nunes, Edmundo Maia, Edilmar No- têm de ser agregadas a essa instituição que hoje é o
rões, Silas, Mansueto. São pessoas com quem íamos complexo de comunicação Verdes Mares.
conversar. E as pessoas iam se sensibilizando com Nossa saudação à família Queiroz - D. Volanda,
aquele movimento que surgia ali para que o espaço pu- seus filhos e parentes - e a todos os que constituem



A produtora Verdes Mares Vrdeo complementa
a oferta de serviços do Sistema Verdes Mares de Co
municação. Dispondo de equipamentos 100% digita
is, a Verdes Mares Vídeo está estruturada para partí:
cipar do mercado nacional- e por que não dizer inter
nacional? -, disputando de igual para igual com suas
concorrentes.

A Televisão Verdes Mares, inaugurada em 1970,
é filiada à Rede Globo no Ceará. Com um moderno
sistema próprio de condução de sinal, a TV Verdes
Mares atinge 94% da população cearense, o que lhe
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esse grande complexo econômico de comunicação, e A homenagem dos 30 anos da fundação da TV
também ao Deputado Eunício Oliveira pela iniciativa. Verdes Mares, do Grupo Edson Queiroz, pode ser re-

Era o que tinha a dizer. sumida em duas palavras, D. Yolanda: liderança e mo-
Um grande abraço a todos. (Palmas.) dernização. Iniciada com a Rádio Verdes Mares, em
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ Con- 1962, a trajetória do Sistema Verdes Mares de Comu-

cedo a palavra, para falar pelo PL, ao nobre Deputado nicação sintetiza e espelha o pensamento empreen-
Almeida de Jesus. dedor de Edson Queiroz, seu fundador e responsável

maior pela consolidação de referências que marca-
o SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE. ram, de forma indelével, os meios de comunicação

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado cearenses.
Ubiratan Aguiar, que nos honra presidindo esta ses- Atualmente, o Sistema Verdes Mares de Comu-
são de homenagem ao Sistema Verdes Mares de Co~ nicação compreende três empresas que administram
municação, nobre ex-Presidente desta Casa, os setores de televisão e produção de vídeos, rádio e
ex-Deputado Paes de Andrade, D. Volanda Queiroz, a jornal. Modernizando constantemente seus equipa-
quem prestamos nossa homenagem, pois é verdadei- mentos e apoiando-se em pesquisas, essas empre-
ramente a grande representante do Sistema Verdes sas destacam-se como líderes dos mercados em que
Mares de Comunicação, Sr. Ministro César Asfor Ro- atuam. Em Pernambuco, a Rádio Recife FM é líder de
cha, nobre Senador Luiz Pontes, companheiros, S~s audiência, e o Nordeste todo sabe disso, assim como
e Srs. Deputados, Srs. Senadores, diretores, baluar- a Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro. Em Fortaleza,
tes do Sistema Verdes Mares de Comunicação,' inde- nossa terrinha, no Ceará, as rádios 810 Verdinha e
pendentemente da função que nele exerçam, muitos FM 93, que todos ligam, há anos encabeçam as pes~
encerraram, D. Volanda, suas palavras com o marco quis.as dos institutos verificadores de audiência. Des-
do nosso inesquecível Edson Queiroz. Eu não vou en- taca-se, ainda, nesses dois últimos anos, a TV Diário,
cerrar. Vou iniciar, porque ele representa a vida. a caçulinha do Sistema, como tão bem frisou o nobre

Disse Edson Queiroz, um dia: companheirõ Deputado Moroni Torgan, a mais nova
"Se, algum dia, vocês forem surpreendidos pela do Sistema Verdes Mares, emissora inovadora com

injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na programaç-ão genuinamente local, que valoriza as
vida, de engrandecê-Ia pela decência, de construHa culturas nordestinas, sobretudo as cearenses, com
pelo trabalho:' um jornalismo independente, tendo a maneira sim-

Minhas senhoras, meus senhores, homenagea- pies de informar e prestar serviços à população.
dos deste dia, Sr. José Edilmar Norões, somente essa Em 1981, foi criada a Editofu Verdes Mares, res-
frase proferida pelo grande Edson Queiroz era sufici- ponsável pela edição do jornal Diário do Nordeste,
ente para homenagearmos o Sistema Verdes Mares hoje periódico de maior tiragem do Ceará e o primeiro
de Comunicação, porque aqui está inclurda a luta jornal cearense na internet. Como o jornal ainda não
pela justiça, pela decência, pela ética, pela moral, chegou a Brasflia, nós Parlamentares termos acesso
pela dignidade, que falta a muitos homens públicos de a suas páginas pela internet. Já de madrugada toma-
hoje. mos conhecimento das notícias do Diário do Nor~

Edson Queiroz, da pequena Cascavel, soube deste. Isto é prova de competência e de fidelidade
deixar encarnado no povo do Ceará e do Brasil- e por para com o seu povo: a preocupação de colocar a no-
que não transcender ao mundo? - a decência de ser trcia à disposição da população na primeira hora do
um homem público respeitável, que não tinha de alro- dia.
pelar ninguém, mas que conquistava pelo trabalho.
Foi assim o nascimento da Televisão Verdes Mares,
que começou a ser montada no final dos anos 60 pelo
industrial Edson Queiroz. Num clima de festas, em
1969, foi lançada a pedra fundamental da Televisão
Verdes Mares, a, seis meses depois, entrava no ar. O
primeiro slogan ninguém esquece; ninguém nunca
vai esquecer e continua valendo até hoje: "Televisão
Verdes Mares - a televisão para o povo como o povo
gosta". Lembro, porque est~va engatinhando ainda.
Esse slogan está marcado-até-Aoje.



v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Nada
mais havendo atratar, vou encerrara presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Está
encerrada a sessão. (Palmas.) .

(Encerra-se a sessão às 12h23min)
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facultou ser também o canal que leva o tele-ensino a to os problemas do Ceará e de Fortaleza, Sr. Diretor
grande parte dos Municfpios do Estado do Ceará. Comercial, Mário Barbosa, e toda a equipe aqui pre-

Quero destacar o trabalho sério e inovador de- sente, sinto-me honrado, Dona Volanda, em nome do
senvolvido pela TV Verdes Mares e o prestrgio deque Partidoliberal, que tenho a honra de presidir no Esta-
desfruta junto à opinião pública cearense, D. Volanda. do do Ceará, pela oportunidade de pronunciar-me,
Hoje, o Sistema Verdes Mares de Comunicação é homenageando tão importante segmento empresarial
respeitado por toda a população cearense. Nós, Par- do Estado do Ceará na Câmara dos Deputados.
lamentares, que caminhamos no Estado do Ceará, O~meus cumprimentos ao autor desta proposi-
afirmamos que a TV Verdes Mares atinge 94% de au- ção, Deputado Eunfcio Oliveira.
diência- esão dados estatrsticos-, mas gostarfamos A Deus damos graças por ter colocado no Ceará
de dizer 100%, porque é isso que acontece em todo o a sua grandeza por meio deste grupo empresarial, e a
território ceare~se. Ele rogamos suas continuadas bênçãos para que os

A emissora conta hoje com equipamentos de últi- seus empreendedores, cada um dos presentes e dos
ma geração para produção, edição, pós-produção e ge- que não puderam aqui estar continuem sendo ilumi-
ração de imagens, destacando-se como um dos princi- nados pelo Espfrito Santo do Deus Altíssimo como
pais vefculos de comunicação social do Nordeste. instrumento de honra e de justiça.

Dou ênfase a esse meio de comunicação social Eram estas as minhas palavras, 8r. Presidente.
que tem levado à população mais carente exatamen- Muito obrigado. (Palmas.)
te essa condição de poder ser meio de comunicação O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Em
que lhe representa. Muitas vezes, nós, polfticos, dei- nome da Câmara dos Deputados, agradecemos a D.
xamos de representar o povo, eo Sistema Verdes Ma- Volanda Queiroz, aos Diretores do grupo de comuni-
res de Comunicação tão bem o representa, porque cação que integram o Sistema Verdes Mares, ao
está lá, no dia-a-dia, recolhendo as notrcias do sofri- ex-Deputado Paes de Andrade, ex-Presidente desta
mento do povo nos bairros de Fortaleza e nos Municf- Casa, ao Senador Luiz Pontes, ao Senador' Sérgio
pios do interior do Estado. Machado, ao Ministro César Asfor Rocha, que neste

A partir 'da inauguração da TV Verdes Mares, a ato representa a Presidência do Superior Tribunal de
cultura cearense ganhou um importante instrumento Justiça, as autoridades, aos Parlamentares e jornalis-
para a propagação de suas ações e ampliação de tas as honrosas presenças.
suas dimensões. É de importância o papel desempe- Destaco, com referência especial, a importância
nhado pela TV Verdes Mares no contexto da televisão da iniciativa do Deputado Eunfcio Oliveira na realiza-
cearense, oferecendo à sociedade uma programação ção desta sessão solene.
de qualidade nas mais diversas áreas, investindo de
fato na excelência da programação regional.

Encerrando meu pronunciamento, Sr. Presiden
te, colegas Deputados, Senadores, dirigentes do Sis
tema, srª Presidente do Grupo, D. Volanda Queiroz,
srª Celina Queiroz, OrA Manuela Queiroz, Sr. Superin
tendente Mansueto Barbosa, Sr. Diretor de Progra
mação Edilmar Norões, que sempre encontro e discu-

Ata da 101 fi Sessão, em 31 de maio de 2000
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente, Jaques Wagner, 39 Secretário, Marcelo

Déda, ,Temístocles Sampaio, § 29 do artigo 18 dp Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:'

Michel Temer
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
NelsonTrad

Jaques Wagner
Efraim Morais
~loYannl Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes'da Rocha
Gonzaga Patriota
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Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALCeSTE ALMEIDA

ALMIRSA

FRANCISCO RODRIGUES
LUIS BARBOSA

ROBERIO ARAUJO
Presentes de Roraima: 6

PPS
PMDB

PPB

PFL
PFL
PL

AmapA
ANTONIO FEIJAO PST

BADU PICANCO PSOB

DR. BENEDITO DIAS PPB

EDUARDO SEABRA PTe

SERGIO BARCELLOS PFL

Presentes de Amapi: 5

Par.
ANIVALDO VALE PSDB

BABA PT

ElCIONE BARBALHO PMDB

GI;RSON PERES PP8

JORGE COSTA PMOB

JOSE PRIANTE PMOB

JOSUE BENGTSON PTe

NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PFL
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RENILDO LEAL
VALDIR GANZER
VIC PIRES FRANCO
ZENALDO COUTINHO
Presentes de Panl: 15

Amazonas
ATILA LINS

EULER RIBEIRO
FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO
PAUDERNEY AVELINO

VANESSA GRAZZIOTIN
Pre_ntes de Amazonas: 6

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

\

EURIPE~ES MI~.NDA

MARINHA RAUPP
NILTON CAPIXABA
OSCAR ANDRADE
SERGIO CARVALHO
Presentes de Rondonl.: 6

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO

JOAOTOTA
JOSE ALEKSANDRO

MARCIO BITTAR

MARCOS AFONSO
NILSON MOURAO

SERGIO BARROS
ZILA BEZERRA
Presentes de Acre: 8

Tocantins
ANTONIO JORGE

DARCI COELHO

JOAO RIBEIRO
KATIAABREU
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PTB
PT
PFL
PSDS

PFL
PFL
PFL
PPS
PFL
PCdeS

PPS

POT
PSDS
PTB

PFL
PSOB

PFL
PPB

PSL
PPS
PT
PT
PSDB

PFL

PTB
'PFL

PFL
PFL
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OSVALDO REIS
PAULO MOURAO
RAINEL BARBOSA
UDSON BANDEIRA
Pre_nte. de Tocantins: 8
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PMDB
PSDB
PMDB
PMOB

Maranhão
ALBERICO FILHO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA
ELISEU MOURA

GASTA0 VIEIRA
JOSE ANTONIO ALMEIDA
NEIVA MOREIRA
NICE LOSAO
PAULO MARINHO
PEDRO FERNANDES
PEDRO NOVAIS
ROBERTO ROCHA
SEBASTIAO MADEIRA
Presentes de Maranhlio: 14

Ceará
ADOLFO MARINHO
ALMEIDA DE JESUS
ANIBAL GOMES

ANTONIO CAMBRAIA
ARNON BEZERRA
CHIQUINHO FEITOSA
EUNICIO OLIVEIRA
INACIO ARRUDA
.JOSE PIMENTEL

LEO ALCANTARA
MANOEL SALVIANO
MAURO BENEVIDES
MORONI TORGAN
NELSON OTOCH
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PMDB
PPS
PFL
PFL
PPB

PMDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDS
PSDS

PSOS
PL
PMDa
PSDa
PSDS
PSDB'
PMOS
pedoS

PT
PSDe
PSDe

PMDa
PFL
PSDe
PMOB
PSDS
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ROBERTO PESSOA

SERGIO NOVAIS
VICENTE 'ARRUDA
Present_ de Ceará: 18

Piauí
ATILA LIRA
B.SA

GESSIVALDO ISAIAS

JOAO HENRIQUE
PAES LANDIM

THEMISTOCLES SAMPAIO

WELLINGTON DIAS
Presentes de Piaui: 7

Rio Grande do Norte
BETINHO ROSADO

HENRIQUE EDUARDO ALVES
ISERE FERREIRA

LAIRE ROSADO

LAVOISIER MAIA

MUCIOSA
Presentes de Rio Grande do Norte: 6

Paraíba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILIO

AVENZOAR ARRUDA
CARLOS DUNGA

DAMIAO FELlCIANO
INALDO LEITAO

JOSE LUIZ CLEROT

MARCONDES GADELHA
RICARDO RIQUE
WILSON BRAGA
Presentes de Parafba: 10

PFL
PSB
PSDB

PSDB

PSDS

PMOB
PMDB

PFL

PMDB

PT

PFL

PMDB

PPB
PMDB

PFL

PMDB

PFL

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSDS

PMOB
"-I

PFL

PSDB
PFL



Junho de 2000

Pernambuco
DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1" 28947

ANTONIO GERALDO

ARMANDO MONTEIRO
CARLOS BATATA
CLEMENTINO COELHO
D-JALMA PAES

EDUARDO CAMPOS
FERNANDO F;ERRO
INOCENCIO OLIVEIRA
JOAQUIM FRANCISCO
JOEL DE HOLLANDA

JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
LUIZ PIAUHYLlNO
MARCOS DE .JESUS

OSVALDO COELHO
PEDRO CORREA
PEDRO EUGENIO
RICARDO FIUZA

SALATIEL CARVALHO
SERGIO GUERRA

Presentes de Pemambuco: 20

Alagoas
ALBERICO CORDEIRO
AUGUSTO FARIAS
HELENILDO RIBEIRO
.JOAO CALDAS
JOAQUIM BRITO
.Jose THOMAZ NONO
REGIS CAVALCANTE
Presentes de Alagoas: 7

Sergipe
AUGUSTO FRANCO
CLEONANCIO FONSECA
JOSE TELES
MARCELO DEDA

PEDRO VALADARES

PFL

PMDB
PSDe
PPS
PSB

PSB
PT
PFL
PFL
PFL

PFL
PFL
PSDB
PSDB

PFL
PPB
PPS
PFL

PMDB
PSDB

PTB
PPB
PSDB
PL
PT

PFL
PPS

PSDS
PPB
PSDB
PT
PSB
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SERGIO REIS
Presentes de sergipe: 6

Bahia
AROLDO CEDRAZ

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

EUJACIO SIMOES

FELlX MENDPNCA
FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA
GERALDO SIMOES

GERSON GABRIELLI
HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES
JOAO ALMEIDA

JOAOLEAO

JORGE KHOURV

JOSE CARLO~ALELUIA
JOSE RONALDO
JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ MOREIRA

MANOEL CASTRO

MARIO NEGROMONTE

NEL~ON PEl.:LEGRINO
NJJ.,::ÓCOELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHAES

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

URSICINO QUEIROZ
WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO
YVONILTON GONCALVES
Presentes de Bahia: 31

Minas Gerais
ADEMIR LUCAS

PSDB

PFL

PFL

PMOB

PL
PTB
PMOB

PMDB
PT

PFL
pedoS
PFL
PSDS

PSDS

PFL

PFL
PFL
PSOB

PFL
S.PART. 

PFL

PSOS
PT

PSOB

PFL

PFL

PFL

PFL
PFL

PT
PT
PPB

PSOB
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AECIO NEVES

ANTONIO DO VALLE

ARACELV DE PAULA

aONIFACIO DE ANDRADA

CARLOS MOSCONI

CLEUSER CARNEIRO

DANILO DE CASTRO

EDUARDO BARBOSA
ELISEU RESENDe

GILMAR MACHADO

GLVcON TERRA PINTO

HELIO COSTA
HERCULANO ANGHINETTI

IBRAHIM ABI-ACKEL
JOAO FASSARELLA

JOAO MAGALHAES

JOAO MAGNO

JOSE MILITA0

LAEL VARELLA

LINCOLN PORTELA
MARCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA
MARIO ASSAD JUNIOR

MARIO DE OLIVEIRA

NILMARIO MIRANDA

ODELMO LEAO
OLIMPIO PIRES

OSMANIO PEREIRA

PHILEfVlON RODRIGUES
RAFAEL GUERRA'

ROBERTO BRANT

ROMEL ANIZIO
ROMEU QUEIROZ'

SARAIVA FELIPE

SERGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO
VIRGILIO GUIMARAES

VITTORIO MEDIOLI
WALFRIDO MARES GUIA

PSDS

PMDB

PFL

PSDS
PSDS
PFL

PSDS
PSDB
PFL
PT
PMDB

PMDB
PPB

PPB
PT
PMDB
PT
PSOS
PFL

PSL
PPB

PMDB
PFL
PMDB

PT

PPB

PDT
PMDB
PL
PSOB

PFL
PPB
PSDB

PMDB

,PCdaS
PMDB
PT '

PSDS

PTB
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ZAIRE REZENDE
Presel'Jles de Minas Gerais: 41

Esplrito Santo
FEU ROSA
JOAOCOSER
JOSE CARLOS ELIAS

MAGNO MALTA
MARCUS VICENTE
MAX MAURO
NILTON BAIANO
Presentes de Esplrlto Santo: 7

Rio de Janeiro
ALCIR CABRAL
ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS
ALMERINDA DE CARVALHO
AROL.DE DE OLIVEIRA
AYRTON XEREZ
BISPO RODRIGUES

CELSOJACOB

CORONEL GARCIA
DINO FERNANDES
ORo HELENO
EBER SILVA
eDUARDO PAES
FERNANDO GONCALVES
IECIO ROSA
JANDIRA FEGHALI

JOAOMENDES
JORGE BITTAR
/'

JORGE WILSON
•

JOSE CARLOS COUTINHO
LAURA CARNEIRO

LUIS EDUARDO
LUIZ RIBEIRO
LUIZ SERGIO
MATTOS NASCIMENTO
MIL.TON TEMER
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PMDB

PSOS
I

PT
PTB
PTB
PSOB
PTB
PPB

PSOS
PSB
PSOS
PFL
PFL

PPS
PL
POT
PSDB
PSOB
PSDS
PDT
PTB
PTB
PMDB
PCdaB
PMDB
PT
PMOB
PFL
PFL

PDT
PSDB
PT
PST
PT



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

MIRIAM REtO

PASTOR VALDECI PAIVA
PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA
PAULO FEI,JO

RODRIGO MAIA

RONALDO CEZAR COELHO
RUBEM MEDINA

SIMAO SESSIM

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 37

Quinta-feira I!! 28951

PDT

PSL
PSB
PPB
PSDB

PTB
PSDB
PFL

PPB

PDT
PDT

Silo Paulo
ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO MOURAO
ALDO REBELO
ALQIZIO MERCADANTE

ANDRE BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ANTONIO PALOCCI

ARLINDO CHINAGLIA

ARNALDO MADEIRA

A~YKARA

BISPO WANDERVAL

CELSO GIGLIO

CELSO RUSSOMANNO

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

OEVELASCO

DELFIM NETTO
OR. EVlLASIO

DR. HELIO
DUILlO PISANESCHI

EDINHO ARAU,JO
EDUARDO JORGE
EMERSON KAPAZ

PSDB
PMOB
PCdoS
PT
PSDB
PT

PSDS
PSDB

PT
PT
PSDB
PPB
PL

PTB
PPB
PSDS
PFL

PSL
PPB
PSB

PDT
PTB
PPS

PT
PPS
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FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI
JAIR MENEGUELLI
JOAO HERRMANN NETO

JOAO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSE DIRCEU

JOSE GENOINO

JOSE MACHADO

JULIO SEMEGHINI

LAMARTJNE POSELLA
LUIZ ANTONIO FLEURV
LUIZA ERUNDINA
MALULY NETTO

MARCELO BARBIERI

MARCOS CINTRA

MEDEIROS
MILTON MONTI

NELO ROOOLFO

NELSON MARQUEZELLI
NEUTON LIMA

PAULO KOBAVASHI
PAULO LIMA

PROFESSOR LUIZINHO
RICARDO SERZOINI
RICARDO IZAR.
RUBENS FURLAN,

SA~VADOR ZIMBALDI
\..--

SAMPAIO DORIA
SILVIO TORRES
VADAOGOMES

VALDEMAR COSTA NETO
WAGNER SALUSTIANO

XICO GRAZIANO

ZULAIE COBRA
Presentes de Silo Paulo: 61
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PDT
PFL
PT

PT
PPS
PT
PMDB
PT

PT

PT
PSDB
PMDB
PTB
PSB
PFL

PMDB
PL

PFL
PMDB
PMDB
PTB
PFL

PSDB
PMDB
PT
PT

PMDB
PPS

PSOS
PSDB

PSDB
PPB

PL

PPB

PSDS
PSDS
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Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO
UNO ROSSI

PEDRO HENRY
TETE BEZERRA

WILSON SANTOS
Presentes de Mato Grosso: 5

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ
ALBERTO FRAGA

JORGE PINHEIRO
MARIA ABADIA

PEDRO CELSO
WIGBERTO TARTUCE

Presentes de Distrito Federal: 6

Goiás
BARBOSA NETO

EULER MORAIS
JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

LIDIA QUINAN

LUIZ BITTENCOURT

NAIR XAVIER LOBO

NORBERTO TEIXEIRA
ROBERTO BALESTRA

VILMAR ROCHA

Presentes de GolAs: 10

..
Mato Grosso do Sul

BEN-HUR FERREIRA
JOAO GRANDAO

MARISA SERRANO
PEDRO PEDROSSIAN

WALDEMIR MOKA
Presentes de Mato Grosso'do Sul: 5

PFL
PSDB

PSD~

PMqB
I

PMOB

PCdoB

PMDB

PMDB
PSDB
PT
PPB

PMDB
PMDB
PSDB
PSDS

PSDB

PMDB
PMDB

PMDB'

PPB
PFL

PT
PT

PSDS
PFL

PMDB
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ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DILCeU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLAVIOARNS

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRIS SIMOES

JOSE BORBA

JOSE CARLOS MARTINEZ
JOSEJANENE

LUCIANO PIZZATTO

MARClq MATOS

MOACIR MICHELETTO
NELSON MEURER

ODILIO BALBINOTTI
OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE
RENATO SILVA

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO
Presentes de Paraná: 26

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
CARLITO MERSS
,.'

EDISON ANDRINO

F.t=RNANDO CORUJA
GERVASIO SILVA

HUGOBIEHL

JOAO MATOS
-jOAO-PIZZOLATTI

JOSE CARLOS VIEI~A

PFL
PFL
PSDB
PSOB
PSOB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMOB
PTB

PMOB
PTB
PPB
PFL

PT
PMDB
PPB
PSD8
PSOS
PMOB
PT
PSOS
PPB

PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PDT
PFL

PPB
PMDB
RPB

PFL
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RAIMUNDO COLOMBO

·RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

:Presentes de Santa Catarina: 12
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PFL

PMDB
POT

Rio Grande do Sul
ADAOPRETTO

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

AUGUSTO NARDES

CAIO RIELA

DARCISIO PERONDI

ENIO BACCI

ESTHER GROSSI

FERNANDO MARRONI
FETTER JUNIOR

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

.LUIS CARLOS HEINZE

LUIZ MAINARDI

MARCOS ROLIM

,MENDES-RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

NELSON PROENCA

'OSVALDO BIOLCHI

PAULO JO~E GOUVEA
ROBERTO':,ARGENTA

TELMO KIRST
.VALDECI OLIVEIRA

WALDIR SCHMIDT

WALDOMIRO FIORAVANTE

"VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 26

PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB

PMOB
PL

PHS
PPB
PT
PMDB

PT
PSOB



111 - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Sobre

a mesa Ato da Presidência no seguinte teor:

Nos termos do § 1º do artigo 33, com
binado com o artigo 38 do Regimento Inter
no, esta Presidência decide criar Comissão
Externa destinada a, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, "esclarecer em que circuns
tância ocorreu a morte do ex-Presidente
Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto de
1976, em acidente rodoviário ocorrido na
Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 165,
no Município de Resende"" a requerimento
do Senhor Deputado Paulo Octávio, consti
tuída de 11 (onze) membros, acrescido de
mais um destinado ao rodízio entre os parti
dos não contemplados.

o SR. WALTER PINHEIRO, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se à leitura do expediente.
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I - ABERTURA DA SESSÃO meios de transporte coletivos, o fornecimento de
água potável, o controle da poluiÇão; dentre outros
serviços prestados pelo setor público, como por
exemplo: saúde, educação, segurança pública etc.

No entanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, o que me traz a esta Casa-do Congresso Nacio
nal é um tema que considero de 'primeira grandeza
dentre as supracitadas - a violência urbana.

Já é normal abrirmos os jornais pela manhã e
ver a violência estampada logo na primeira página.
Neste final de semana, por exemplo, fomos testemu
nhas de mais um confronto entre vascaínos, flamen
guistas e policiais, confronto este que já faz parte de
nossa rotina. Triste rotina, eu diria. A beleza do Rio de
Janeiro acaba sempre ofuscada pelo medo da violên
cia, pelo temor do assalto, pelo pavor da ação violenta
do traficante, da quadrilha, da contravenção. Agora
também privam a sua população daquela que é sua
maior paixão, o futebol.

Triste Rio! Precisamos vê-lo voltar a ser uma ci
dade com a capacidade de atração turística recupera
da, com possibilidade de oferecer a seus milhões de
habitantes uma vida digna e segura, com paz nas
ruas, nos morros, e, por que não dizer, principalmente
nos estádios, locais onde se reúnem, principalmente,
pessoas pobres, que em sua maioria não têm pratica
mente nenhuma outra forma de lazer.

Que se registre, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados: o Rio de Janeiro, assim como a maior parte
das grandes cidades brasileiras, está inconformado
com esta violência que vem se abatendo sobre sua
população. É urgente a necessidade de mudança nos
moldes atuais de segurança pública, tanto em nível
municipal como estadual, para que possamos garan
tir o mínimo de paz e segurança ao nosso povo.

Era o que tinha a dizer. '
O SR. LAEL VARELLA (PFL- MQ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs~ Srs. Depu
tados, incontáveis vezes ocupei esta tribuna para
alertar nossas autoridades e a opinião pública sobre o
fim último da aplicação da reforma agrária, bem como
sobre as criminosas invasões promovidas pelo MST,
quase sempre em conluio com o INCRA.

Não poucas vezes mostrei e demonstrei que a
bandeira da reforma agrária, empur:Jhada sobretudo
pelo MST, conduziria o Brasil, cedo ou tarde, a uma si
tuação semelhante à da Colômbia_. Eis que agora
soou o gongo com dois "alertas" que só os surdos não
ouviram. O primeiro vem da própria organização
guerrilheira colombiana, FARC: "A guerra aqui come
çou assim". O segundo vem de Ricardo Vélez Rodri
guez, colombiano, professor das Universidades

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 420 Srs.
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.

Brasília, 31 de maio de 2000. - Presidente Mi
chel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se ao

Tem a palavra o Sr. João Mendes.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discursp.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, volto mai,s uma vez a esta tribuna
para ,lamentar a violência que vem tomando conta de
minha cidade, outrora conhecia como Cidade Maravi
lhosa, Rio de Janeiro.

São muitos os fatores que podemos usar para
qualificarmos a qualidade de vida de uma cidade: os
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Gama Filho, no Rio de Janeiro, e Federal de Juiz de
Fora, que denuncia a estupidez das elites intelectuais
brasileiras que fingem não perceber as semelhanças
entre a tática de toma~a do poder do MST e a dos
guerrilheiros da FARC, na Colômbia, do Sendero Lu
minoso, no Peru, e dos zapatistas no México: fazer da
população rural refém pelo pânico!

"Os choques armados do MST com a Polrcia, o
Exército e os seguranças de fazendas invadidas ou
ameaçadas de invasão podem arrastar o Brasil a um
conflito armado como o que ensangOenta a Colômbia
há mais de três décadas." O alerta vem de ninguém
menos que um integrante do Estado-Maior Central
das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 
Exército do Povo (FARC-EP). "Abram o olho com isso!
Aqui começou assim", avisou o comandante Iván
Rios em entrevista exclusiva ao Jornal da Tarde, no
povoado de Los Pozos, na zona desmilitarizada do sul
do país. (Jornal da Tarde, 24-5-2000).

Já o Prof. Ricardo Vélez responde às perguntas:

JT - Qual é a estratégia utilizada pela
guerrilha colombiana e também pelo MST?

Ricardo Vélez - A guerrilha colombia
na adota ainda hoje a mesma estratégia do
MST: tomar a sopa pelas bordas, desestabi
lizando primeiro as áreas rurais para, depo
is, atemorizar a população das grandes ci
dades. Ela é pragmática, pois os movimen
tos guerrilheiros no mundo globalizado
transformaram-se em organizações práticas
que visam à tomada do poder por todos os
meios disponíveis: luta armada, propaganda
em nível nacional e intemacional, formação
de lobbies, participação em pleitos eleitora
is, pressão sobre os parlamentares, chanta
gem etc.

Há, de fato, um modelo ético por baixo
dessa estr9'(égia: é o que Antônio Paim tem
denominado de "ética totalitária", que con
siste na p'ressuposição de que os fins justifi
cam os ~eios. Como a finalidade de toda a
ação re~olucionária é considerada boa (o
estabel~imento do paraíso terrestre, sem
opressores e oprimidos), os métodos que
conduzam a esse fim são considerados váli
dos. Quando as coisas não evoluem com a
velocidade pretendida pelos novos messias,
existe a alternativa do terrorismo, para "que
imar etapas" e quebrar a espinha da socie
dade civil, que não se afina com as propos
tas dos salvadores.
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JT - A que ponto essa estratégia levou
a Colômbia?

Ricardo Vélez - À situação paradoxal
de tornar a população civil' refém'da guerri
lha. Quarery!a milhões de cidadãos reféns
de ao mil guerrilheiros. Isso é um absurdo!
E o terrorismo é, hoje, a arma com que os
guerrilheiros contam para subjugar seus
compatriotas. Há um componente de terro
rismo no bombardeio indiscriminado e siste
mático da população civil, das pequenas ci
dades pelas FARC (com a nova tecnologia
dos cilindros de gás repletos de explosivos
e pedaços de metal, a chamada popular
mente metralha). Esse fantasma do terroris
mo é o que o ETA também faz pairar sobre
a sociedade espanhola. Só que, na Espa
nha, como a sociedade já sabe o terrível
preço do terrorismo, a população vai em
massa às ruas protestar contra os fanáticos.

É uma hipocrisia sem tamanho os paí
ses desenvolvidos condenarem, nos foros
internacionais, países do Terceiro Mundo
pelo desrespeito aos direitos humanos e, ao
mesmo tempo, apoiarem sub-repticiamente
movimentos guerrilheiros.

Isso, por exemplo, ocorreu na Colôm
bia em 1996, quando o governo descobriu
que firmas alemãs (no caso, a Mannes
mann) tinham dado aos guerrilheiros do
ELN US$4milhões, com os quais os "ele-

" nos" do padre guerrilheiro Manuel Pérez re
tomaram fôlego para suas ações terroristas.
Isso com conhecimento do governo alemão
à época.

JT - Está esquentando a situação em
Chiapas, no México. Quais as coincidências
entre o comandante Marcos e nosso João
Pedro Stédile?

Ricardo Vélez - Entre a guerrilha em
Chiapas e o MST há, sem dúvida, elemen
tos comuns: a condenação indiscriminada
ao capitalismo, tido como fonte de todos os
males; o desconhecimento sumário das vias
institucionais para resolver os conflitos; a
pregação da luta armada; o apoio politica
mente correto da mídia, sem olhar para os
aspectos negativos da proposta; a bênção
litúrgica do clero de esquerda sobre esses
movimentos; a revoada de não poucas ONG
ao redor dos líderes revolucionários; e a
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prática de mecanismos totalitários como a
intimidação e a desinformação. Todos esses
~o~imentos .reivindicam uma coisa que em
SI e boa: a Justiça social. O problema está
nos meios utilizados, de um lado e de outro
na idéia simplista demais de sociedade qu~
a~ima esses ativistas, como se o corpo so
cial pudesse ser reduzido a uma única clas
se de interesses, os dos oprimidos, deixan
do do lado de fora todos os que não o são.
(Jornal da Tarde, 14-5-2000).

Sr. Presidente, não nos iludamosI A bandeira da
reforma agrária já está clara para a grande maioria
dos brasileiros. Atrás dela escondem-se todos aque
les que desejam aplicar no Brasil o esquema que utili
zaram na Colômbia.

Outra semelhança, Sr. Presidente: lá também
desarmaram a população honesta, para depois a
gLlerrilha expandir-se na certeza de que não encon
trará reação!

Sr. Presidente, o pior cego é aquele que não
quer verl Delenda reforma agrária! É preciso acabar
com essa reforma agrária e implantar urgentemente
uma polftica agrfcola em nosso Pafs.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s
e Srs. Deputados, volto à tribuna da Câmara dos De
putados para registrar o recebimento do Relatório de
Atividades do Colégio Dom Bosco - Diocesano do
Município de Petrolina, no meu Estado de Pernambu
co. Deixou-me particularmente feliz o esmero e a
competência da Diretoria daquele Educandário, com
a feitura do referido relatório. No entanto, não fiquei
surpreso, toda a Diretoria, tendo à frente a competen
te ProP Teresinha Teixeira Coelho, tem brindado a co
munidade petrolinense com os melhores serviços
educacionais.

O Relatório de Atividades do Colégio Dom Bos
co detalha cada atividade do educandário e, principal
mente, a preocupação com a comunidade, participan
do ativamente de todas as suas ações. É oportuno
lembrar ainda que, além das atividades gerais da es
cola, principalmente com a preocupação de dinami
zar o ensino e capacitar Q jovem dentro de tarefas cf
vicas e socioculturais, há uma priorização na ação
evangelizadora.

Essa ação evangelizadora é desenvolvida a par
tir da concepção de que, como escola católica, há uma
procura para incentivar a fé, o amor a Deus e ao próxi
mo, a solidariedade, a fraternidade, enfim, o cultivo de
valores que permitam formar o cidadão para o bem.
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?utro aspecto bastante acentuado é o trabalho na
area de esportes. O Colégio Dom',Bosco trabalha a
educação integr~l d.o aluno, dando ~nfa~e ao esporte,
que, peJa sua proprla natureza, fav.orece o crescimen
to trsic~ e mental, possibilitando a sua,socialização, in
tegraçao nos grupos e cultivo do espírito cívico na de
fesa dos interesses da institui~o e.~a comunidade.

.Outro aspecto louvável é a apresentação no re
latÓriO de um tópico intitulado "Pontos positivos e as
pectos a melhorar", o que demonstra claramente a
capacidade que a instituição tem 'de reavaliar suas
ações e buscar soluções e melhorias.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, gostaria
de deixar registrada minha sa~isfação em constatar o
excelente trabalho desenvolvido,pelo Colégio Dom
Bosco e, particularmente, por toéla a Diretoria e pelo
co~po docente e discente. A comun'idade petrolinense
agradece e se orgulha do querido'éducandário.

Era o que tinha a dizer. -
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun

pia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, desnudou·se de vez" na comemoração
dos 500 anos para os dias de hOJe,' que o País está
submerso numa ditadura branca típica dos regimes
ditatoriais camuflados. Aliás, grande parte da Améri
ca Latina está sendo governada por uma elite de feito
res da mais pura estirpe ditatorial.

Não é à toa e muito menos por culpa de seus po
vos que a América Latina está em franca escalada de
agressões aos direitos humanos. .',

A Argentina passa hoje por uma'das mais sérias
crises que seu povo já enfrentou. Opacote fiscal reces
sivo que ontem foi anunciado dá 'a' justa medida de
como uma economia submetida a planos externos e
neoliberais desfragmenta-se e leva:-sua população a
ter reduzido seus salários (cerca de 140 mil argentinos
que terão parte de seus proventos' subtraídos), suas
aposentadorias diminuídas, sua p'revidência socia~'
desmontada. Em nome ae medidas'saneadoras fisca
is, espoliam-se e contamfnam-se as(relações sociais.

A América Latina como um todo sofre a pressão
(.

de processo de mando que a economia líder desse
modelo neoliberal v~m impondo. É o preço que vem
cobr~ndo para que a~u~_economla consiga manter
os nfveis de renda e. d~ crescimen.to que vem apre
sentando nas últimas décadas.

•Esse é o preço e o outro lad.o do Consenso de
Washington. ' ,

Esse é o-lado do 'trabalhador~:O lado dp .oprimi
do, esse é o lado dos perdedores:-de sua aytonomia.
de sua soberania, de sua governabí'lidade, dêlsuas ri-

t ..._.t..~"
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quezas, de seu patrimônio biológico, de sua riqueza Sr. Presidente, Srs. Deputados, em São Paulo,
ambiental, de seus ricos recursos da biodiversidade. milhares de servidores públicos protestaram nas ruas

A forma como o Governo brasileiro premiou sua na última quinta-feira, dia 18. De acordo com dados
população na ocasião das manifestações pelo trans- da Polícia Militar, o número de manifestantes superou
curso dos 500 anos, a forma como tratou os trabalha- 15 mil. Para os organizadores, o ato contou com 100
dores sem terra em suas reivindicações, a maneira mil pessoas. Foi o maior ato realizado neste ano con-
como enfrentou estudantes e pensionistas em seus tra o arrocho de salários.
protestos por melhores condições de vida, classifica e No Rio de Janeiro, milhares de pessoas fecha-
caracteriza a violência de comando do Executivo. ram a Avenida Rio Branco. Era a passeata dos funcio-

No Brasil, segundo o IBGE, gOO/O das famílias n~rios públicos feder,?is, em greve nacio~al desde o
(próximo a 40 milhões) tem renda mensal per capita dia 10. Cantando r~froes contra FHC, ves!ldos de ~r~-
de até meio salário mínimol Apesar de indicar um Ii- to e portan~o cartoes vermelhos, os ser:vldores ~ubh-
geiro movimento na diminuição da pobreza absoluta, C?S .federais .atravessar~~ tod~ a avemda: prevlden-
o fosso entre os qüe ganham os mais altos rendimen- CI~r10S,. servidores a~mlmstratIV?~, professores das
tos e os que recebem salário mínimo aumentou. unlversldad,es .federais, do Coleglo Pedro 11 e das

. Escolas Tecmcas, trabalhadores dos museus, do
As pesqUIsas do BID e do IBGE foram claras: o· IBGE do DNER do IBAMA da Biblioteca Nacional.

B~sil. é o ~mpeão da concentração d~ renda na Os g;evistas estavam todo~ lá. E não estavam s6.
América Latina, que por sua vez detém a tnste segun- Estudantes universitários e secundaristas bancários
da posição dentre os continentes mais paupérrimos trabalhadores dos Correios, urbanitários ~ parlamen:
do planeta. tares foram prestar solidariedade a eles.

É nesse contexto que devemos olhar a greve do Pernambuco é o Estado que apresenta o maior
funcionalismo público. número de adesão à greve, 95% da categoria. São

Engana-se quem pensa que a greve do funcio- mais de 20 mil servidores públicos em busca de me-
nalismo público é apenas por uma questão imediata lhores condições de sobrevivência: funcionários da
de aumento de salário. Esse é um dos itens. Mais for- FUNAI, do IBAMA, da DRT, da Universidade Federal,
te, porém, é o que representa essa mobilização geral da Universidade Rural, das Escolas Técnicas, do
dos servidores públicos: a insatisfação com um mo- Hospital Palmares, entre outros.
delo que, omitindo-se de seus reais compromissos Em BrasClia, na semana passada tivemos a ex-
com a Carta Magna, expropria direitos sociais, entre- pressão da grandeza do movimento.
ga o País e sua população à sorte de um modelo colo- Sr. Presidente, esta Casa tem responsabilidade
nialista. para com esses servidores que estão ainda hoje nas

Estamos na terceira semana de greve do funcio- portas dos prédios públicos, dos Ministérios e seus 10-
nalismo público e até agora que medidas concretas cais de trabalho pedindo, reivindicando o sagrado di-
foram adotadas, além de ocupar a Esplanada dos Mi- reito de receberem uma remuneração condigna.
nistérios com a PoUcia Militar, em Brasma, ou reprimir, Pedem e exigem, dentro do mais puro exercfcio
us~ndo a força policial, em São Paulo, no Rio de Ja- ~e cidadania, a greve, um reajuste de 63,78%. São
nelro, no Paraná, no Pará e em outros Estados as cinco anos sem reajuste de salário! Não se justifica o
passeatas de servidores públicos? Que posici~":la- tumulto que o Govern"o vem instigando e promovendo
mento de negociação apresentou o Governo? Ace- para conter essas manifestações. Ontem o tumulto
nau com um novo plano de demissão (in)voluntária, a nos Ministérios da Previdência, da Saúde e do Orça-
LSN e o corte ~o ponto. Apres811tou cortes no Orça- menta e Gestão foram provas de que não a-ºianta
mento que terão rebatimento nas áreas sociais, e se chamar a Polrcia. Os funcionários querem apenas di-
nega a dialogarcom os represefltantes dos movimen- alagar. Pedem para serem ouvidos! Querem esclare-
tos dos funcionários público,,'Éstá mantendo" pois, a cer que o impacto do aumento solicitado no Orçamen-
mesma postura ~as U(d';S)comemorações dos 500 to não seria da ordem de R$34,1 bilhões, como anun-
anos". ciado pelo Ministro Martus Tavares, e que não supe-

Aliás, nessa ócásião, foi o Ministro Grega o frita- raria R$22 bilhões.
do. Agora, qual o Ministro que servirá de boi de pira-, A greve, que já conta com um apoio expr~ssivo

nha? Já se fala no Ministro das Minas e Energia ou dos servidores em todos os Estados, vem crescendo.
mesmo nos Ministros da área social. Ovos não falta- Nesta quarta-feira teremos mais u,ma mobilização ria-
rio nessa fritural cional.
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Quero aqui, Sr. Presidente, prestar solidarieda- O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con-
de aos servidores públicos em greve. Quero falar da cedo a palavra ao Sr. Deputado Professor Luizinho.
minha convicção de que essa luta por salários é um O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
item da insatisfação de nosso povo com o modelo revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Ja-
opressivo e neoliberal que as economias do G7, hoje ques Wagner, srªs e Srs. Deputados, neste momento
G8, impuseram aos demais povos em suas confortá- os professores do Estado de São Paulo estão se con-
veis salas de Washington DC. centrando na Avenida Paulista, movimento ao qual

Em 1975, do trital mundial de desempregados, não poderei comparecer, embora tenha participado
59% encontravam-se nos países periféricos. Hoje de todos os outros.
essa proporção assume os 79,4%. Nas últimas três Aliás, na semana passada chegamos a constitu-
décadas, a participação das nações mais ricas nas ir comissão de Parlamentares Federais, da nossa e
estatísticas de desempregô mundial caiu de 41 % de outras bancadas - composta pelos Deputados
para 20,6 %. José Dirceu, Presidente do Partido dos Trabalhado-

. . . res, José Genoíno, João Paulo, José Roberto Batoc-
A ~ara n6s, o desemprego, a ml~érla, a fome, a VI- chio, além de vários Deputados Estaduais _, para

olencla. Para eles, a p.lena economia, o pleno.e~pre- participar da assembléia que professores, servidores
gol Enqua~to o Br~sll per~anecer. na c~ndlçao. ~e da área de saúde e demais funcionários públicos rea-
país globah~ado, nao redUZirá as dlsfun~oes SOCI~IS Iizaram em frente ao Palácio dos Bandeirantes, onde
resp.onsávels pelos surtos cada vez maiores de VI0- tudo transcorreu normalmente.
lêncla. . d d A'_

.. ~ HOJe o coman o e greve propos reunlao em
Esse mom?~to deveria servIr. ao GovernÔ'"{l,ofr-ente à Assembléia Legislativa, mas os dirigentes re-

para colocar poliCia e propor exército nas ruas, mas-- solveram realizá-Ia na Avenida Paulista. Assim, os
'" p...a-m ,elCami '1ar _a~~ ~n~e pode men?sprezar uma. pO-·,participantes não tiveram alternativa a não ser fazê-Ia

pulação e lançá-Ia à sorte de uma Vida sem respeito e na citada avenida.
dignidade social! Entrei em contato com o Líder da bancada d(f

Enquanto isso, o Senhor Fernando Henrique Partido dos Trabalhadores na Assembléia Legislativa
Cardoso vai a Hannover, Alemanha. Feito um Nero de São Paulo, Deputado José Zico Prado, com o nos-
tropical, da Europa assiste ao País pegando fogo, so ex-Líder, Deputado Elói P,ietá, com a Presidente da
gastando no seu tour diplomático a bagatela de R$18 Associação dos Professores do Ensino Oficial do
milhões, na Feira de Hannover, cuja organização teve Estado de São Paulo - APEOESP, Maria Teresa No-
o dedo empreendedor do seu herdeiro, um senhor ronha, conhecida carinhosamente por Bebel. Enfim,
que coincidentemente sempre está ao redor dos re- com todos procurei inteirar-me da situação no Estado
sultados das privatizações de empresas brasileiras, de São Paulo, no que diz respeito à atitude do Gover-
participando de conselhos administrativos e surlando nador frente ao movimento grevista.
na onda de entrega do País ao capital privado. Isto é O dirigente do movimento, que se reuniu com os
que deve ser a tal terceira via. A via do aeroporto e Deputados José Zico Prado e Elói Pietá e com a Be..
seus turistas. bel, Presidente da APEOESp, mais uma vez reafir-

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a mou o posicionamento do Governador, que nos estar-
palavra pela ordem. race e preocupa: não permitirá que a Avenida Paulista

O SR PRESIDENTE (Ja ues Wa ner) _ Tem V. sej? ~otalmente interditada. P~ra tant~, usa~á a f~r!a

E.A I' q g poliCiai da tropa de choque, a fim de eVitar a Interdlçao
1l.- a pa avra. do local.

O SR. 'P-EDRO WILSON (pr:- GO. Pela ordem. Acho que essa ,posição não ajuda em nada. O
Sem revisão do o~dor.) - Sr. ~resldente, Sf'!s e Srs. correto é tentar usar ~ma das pistás da-Avenida Pau-
Deputados, gostarIa de comunicar à Casa que se en- lista mas se lá estiverem mais de 50 mil manifestan-
contram em BrasOia milhares e milhares de estudan- tes 'como já ocorreu ':na semana passada, qualquer

- 'tes das universidades,brasileiras, em luta por mais pe~soa de bom senso-'sabe ser imposs{vel se concen-
verbas e em defesa dos professores. trar numa única pista. Sabe também quem tem um

Manifestamos nossa solidariedade à UNE e a pingo de inteligência-que, se a Polícia tentar intervir
todos os universitários do Brasil que lutam pela me- para tentar garantir essa situação, ela é que paralisa-
Ihoria da eduaação, especialmente nas universida· rá o centro de São Paulo. Com a contenda é que se
dia. pára tudo. É mais rápido, prático e objetivo permitir a
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realização da assembléia e o início da passeata com no dia 5 de abril, na expectativa de que a primeira ro-
a desobstrução das duas pistas da Avenida Paulista. dada de negociação ocorresse no dia 14 de abril. A
E, ao que tudo indica, os manifestantes irão para a ELETROBRÁS propôs o dia 18 de abril. Logo depois,
Assembléia Legislativa, onde vários segmentos da adiou o que seria a primeira rodada de negociação
sociedade se concentrarão, entre eles "banespia- para o dia 25, sob o argumento de que no dia 18 ha-
nos", servidores da saúde, da CUT, sem-terra e, com veria uma reunião no Governo para tratar do assunto.
certeza, estudantes e professores universitários em Quando tudo indicava que a reunião ocorreria
greve. na data agendada pela própria ELETROBRÁS, a di-

Venho a esta tribuna tentar mostrar que é possí- reção da empresa novamente desmarcou o encontro,
vel resolvermos o problema sem qualquer conflito, alegando que o Departamento de Controle das
sem atitude autoritária, prepotente ou violenta por Empresas Estatais (DEST) não havia autorizado a
parte da Polícia e do Governo do Estado de São Pau- apresentação de uma proposta econômica.
lo, haja vista que a Avenida Paulista é palco de mani- Em resposta ao desrespeito com que o Governo
festações das mais variadas e é fechada constante- trata a questão, os eletricitários fizeram uma paralisa-
mente. Então, não é esse movimento que irá trazer ção de advertência de 24 horas, no dia 4 de maio, em
dolo ao Estado. todo o setor elétrico federal, abrangendo os trabalha-

Portanto, considero que o bom senso e a razão dores de, Furnas, CHESF, ELETRONORTE,
devem imperar, para que se realize a assembléia e se ELETROBRAS, ELETROSUL, ELETRONUCLEAR e
organize rapidamente a passeata em direção à Praça CEPEL.
da República ou à Assembléia Legislativa. Qualquer Apesar de a paralisação ter atingido cerca de
um dos dois itinerários levará à desobstrução da Ave- 90% dos 30 mil trabalhadores do setor, a
nida Paulista. ELETROBRÁS manteve a postura antidemocrática e

Era o que tinha a dizer. não abriu as negociações.
O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente peço a A Federação Nacional dos Urbanitários, porém,

palavra pela ordem. 'insistiu na abertura de um canal de negociações, en·
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) _ Tem V. c~minhand~ carta ao Pre.sidente da Repúbl!ca, ao Mi-

EXª a palavra n1stro de Minas e Energia, ,Rodolpho Tourinho, e ao
. • Presidente da ELETROBRAS, Firmino Sampaio. Na

O SR. D~:EVILASIO (Bloco/PSB.- SP. Pela or- carta, a FNU/CUT alertava que uma greve dos eletri-
demo Sem revlsao d~ orad~r.) - Sr.!resldente, uso da citários, em âmbito nacional, poderia comprometer

_p~lavra para comunicar a In~t~laç~o ?a Frente :arla- ainda mais o abastecimento de energia elétrica no
mentar em Defesa-da Televlsao ~ubll,ca_e conVidar a País, o que os trabalhadores querem evitar, porém
tO?OS para o evento, que se realizara dentro de dez sem abrir mão de suas justas reivindicações.
minutos. . Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, ape-

_ O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - POIS sar de todo o empenho dos trabalhadores, o Governo
nao, Deputado. continuou irredutível na sua atitude antidemocrática

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con- de não negociar- pasmem! - na data-base dos traba-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro. Ihadores.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia A categoria, por sua vez, demonstrando organi-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- zação, coesão e espírito de luta, realizou outras para-
putados, ocupo esta tribuna para denunciar o desca- Iisações de advertência, empresa por empresa.
so e o desrespeito com que o grupo ELETROBRÁS Assim, paralisou a CHESF no dia 18 de maio, a
trata os eletricitários em âmbito federal. Esse trata- ELETRONORTE no dia 19 de maio, a ELETROSUL
mento desrespeitoso e até provocati~o levará os tra- no dia 22 de maio, Furnas e ELET~ONUCLEAR no
balhadores eletricitários a uma greve j~mais vista no dia 23 de maio.
País. A responsabilidade da greve será unicamente Chamados pelo grupo ELETROBRÁS para ini-
do Governo de Fernando Henrique Cardoso, que se ciar o processo de negociação, os trabalhadores sus-
nega a negociar com os trabalhadores na data-base penderam uma paralisação de 48 horas marcada
da categoria, 1li de maio. para os dias 25 e 26 de maio.

Os trabalhadores estão tentando evitar a greve. A pretensa negociação foi agendada pela pr6-
A Federação Nacional dos Urbanitários enviou a Pau- pria ELETROBRÁS para o dia 26 de maio. Mas era
ta Nacional de Reivindicações para a ELETROBRÁS uma farsa. Tudo não passou de mais uma manobra da
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empresa visando desmobilizar os trabalhadores. Na óbitos para cada 100 mil nascidos ~ivos (dados do Mi-
verdade, a ELETROBRÁS convocou os representan- nistério da Saúde que datam de 1997), enquanto o
tes dos trabalhadores para dizer que não havia o que coeficiente considerado aceitável pelos países de-
dizer! Na ocasião, questionado sobre a posição do senvolvidos é de dez óbitos para cada 100 mil nasci-
Governo com relação à proposta dos eletricitários, o dos vivos. Esses dados, no entanto, nãq são claros
representante da empresa deu a seguinte resposta: nem para o Ministério da Saúde, que só recentemen-
"O Governo não falou que sim, nem que não, muito te está encomendando uma pesquisa para ter a ver-
pelo contrário". E acrescentou: "Até o momento o Go- dadeira dimensão do problema no Brasil.
vemo não tem proposta econômica para apresentar Em 1997, segundo dados do Ministério, foram
aos trabalhadores. Façam o que achar melhor". registrados no Brasil1.787'óbitos maternos, que re-

Diante dessa postura radical do Governo, que presentam a nona causa de morte de mulheres em
se recusa a cumprir seu papel institucional e seu de- idade fértil. Mas existe ainda um outro agravante: esti-
ver democrático de buscar o diálogo com os trabalha- ma-se que para cada óbito declarado exista pelo me-
dores, o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), nos um óbito materno não declarado, o que se costu-
que congrega representantes dos trabalhadores de ma chamar de fator de correção dois, que acaba por
todas as regiões do País, está propondo greve de 48 duplicar o número de mortes registradas.
horas nos dias 31 de maio e 1º de junho e greve por _..
t ' d t 'd rt' d d' 7 d ' h Como os dados sao confusos e Incertos, vale CI-
empo In. E!! er~llIna o a pa Ir, ~ la .e J,un~.. tar que, de acordo com dados da Organização Mundi-

A sltuaçao.do setor eletrlco ~ras,J1elro ~ ~UltO ai da Saúde, apresentados já durante os trabalhos da
preocup~nt~.Mais preocupant~ porem e a POSl,çaO de CPI pelo Dr. Abdo Kexfe, do Conselho Regional de
Intranslgencla do Governo. Fica o nosso aVIso: se Medicina do Estado do Rio de Janeiro o Brasil teria
houver um desabastecimento de energia elét~ica no um coeficiente de 220 óbitos maternos para cada 100
País ~ culpa é do Governo. ~s,trabalhad~res !Izera~ mil nascidos vivos, ficando na frente apenas de paí-
e !stao fazend? t~do para eVita-Ia, mas nao vao abm ses como Líbano, Uganda e Bolívia, entre outros pou-
mao de seus direitos. cos países considerados em desenvolvimento.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMDB - .. A ~, •

PA. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Tal~ez. o prlm~lro escandalo d~ saude publica
srOs e Srs. Deputados, há duas semanas a Câmara e~ rela~ao. a mortalidade materna seja ~xatamente a
dos Deputados assumiu um novo desafio. Instalamos dlscrepancla de~ses dados, o fato de ~a~ conhecer-
uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito, desta mos a nossa realidade sobre um tema tao Importante.
vez para investigar a realidade em torno de um grave Outro problema enfrentado em relação à coleta
problema de saúde pública no Brasil: a mortalidade de dados é a falta de notificação das mortes mater-
materna. nas. O maior problema da subnotificação acontece

Os que não estão familiarizados com o tema po- ju~tamente. na região Norte: Essa subnotificaçã~ tam-
dem achá-lo não tão polêmico quanto a nossa bem está dlretamen.te relacionada a uma.questao cul-
bem-sucedida CPI do Narcotráfico, que está na fase tu~1 de como a s~cledade e~cara esse tipO de morte.
final de seus trabalhos ou mesmo nem entender o MUitos acham ate uma maneira nobre de morrer, dan-
motivo para a criação d~ uma CPI com a finalidade de ~o à luz. Ou~ros a~ham que foi a vontà~e de Deus, e
investigar as causas e circunstâncias do óbito mater- ISSO acaba Impedindo que as pesso~s percebam a
no em nosso País. Por isso, gostaria de começar des- gr~vidade de um p~oblema que é de sáúde pública e,
mistificando o assunto e mostrando o escândalo e a aCima de tudo, social.
vergonha que a mortalidade materna representa para Outro escândalo, Sr. Presidente, S~s e Srs. De-
o Brasil. putados, é que cerca de 98% dessas mortes são

Antes de mais nada, precisa ficar claro que a comprovadamente evitáveis com medidas simples,
mortalidade materna é basicamente um problema so- como, por exemplo, um acompanhamento pré-natal
cial e político, que serve como um verdadeiro termô- de qualidade. Saber que essas mortes podem ser fa-
metro para medir a situação de pobreza econômica, a cilmente evitadas, muitas vezes cor:n atendimentos
falta de acesso à informação e a deficiência de atendi- básicos de saúde, não o fazer é trágico e revoltante.
mento p~blico na área de saúde de uma determinada Segundo dados do próprio Ministério da Saúde,
populaçao. 74% das causas das mortes maternas são de cqmpli-

Estima-se que, anualmente, o coeficiente da cações obstétricas diretas, como as toxemias gravídi-
mortalidade materna no País é de cerca de sessenta cas e as hemorragias, problemas normalmente pre-
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veníveis por uma boa assistência ao pré-natal, parto Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamen-
e puerpério. to fosse divulgado no programa A Voz do Brasil, bem

Além disso, vale lembrar também que o nosso como no jornal Hoje na Câmara.
País é o campeão mundial de cesarianas, uma política Era o que tinha a dizer.
que só agora estamos nos preocupando em mudar. O SR. PEDRO FERI':IANDES (PFL - MA. Pro- _

Outro fator que não podemos mais mascarar é a nuncia o seguinte dis~urso.) - Sr. Presid~nte, S~s e
nossa omissão hipócrita em relação à cultura do Srs. Deputados, por diversas vezes ocupei esta tnbu-
aborto, que acaba por ser um dos grandes responsá- n~ para ,externar meu sentiment,? de ap~ixonad? pel~
veis pela mortalidade materna juvenil. Isso também minha cidade. Volto agor~ a faze-lo, por~m entnstec~-

precisa ser desmistificado e encarado de frente. do e preocupado. A capital do Maranhao, elevada a
.. ,. , . . , , categoria de Patrimônio Histórico da Humanidade

Em 19~4, o Mlnrsteno ~a Saude deflnru a Polltl- pela UNESCO em razão do inigualável acervo arqui-
ca de Atençao Integra~ ~ Saude da MU,lher, passando tetônico, único em toda a América Latina, está a re-
a desenvolv~r AtJm~ serre d~ estr~téglas para p~d~r clamar cuidados. Os prédios de arquitetura colonial
dar uma asslstencl~ de qualidade as mulheres, prrncl- portuguesa, abandonados, estão ruindo, ameaçando,
p~l!T1e~te às de bal~a renda., ~m,1 ~88, como con~e· com isso, a razão de ser de tão importante título e ho-
quencla dessas. ~çoes, o Mlnlsteno começou a Im- menagem. Já há algum tempo veio abaixo o velho so-
plantar o~ ?omltes de Morte M~terna no~ ~stados, brado de azulejos na esquina da Rua dos Afogados
com o obJetivo de melhorar os registros de obltos e de com Santaninha. Há três semanas, na mesma esqui-
adotar medidas preventivas adequadas às realidades na, um outro prédio ruiu, e na semana passada, desta
locais. vez em plena Praça João Lisboa, epicentro urbano da

Apesar de sabermos que as estatísticas oficiais cidade, veio ao chão mais uma das pérolas do que de-
dificilmente pioram e de reconhecermos a importân- veria ser marca indelével da nossa cultura.
cia das ações que vêm sendo realizadas pelo Ministé- Levantamento do Conselho Regional de Enge-
rio na área de saúde da mulher, a verdade é que em nharia, Arquitetura e Agronomia, em parceria com a
mais de 10 anos de implementação dessas ações os Defesa Civil do Estado, aponta que outras 25 constru-
problemas continuam existindo de forma grave. ções de interesse histórico estão ameaçadas de de-

Também de acordo com dados do Ministério, sabamento, em decorrência do abandono em que se
sabe-se que o Governo conseguiu aumentaro atendi- encontram.
mento pré-natal nos postos de saúde, o que é uma da Pois bem, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
principais causas da mortalidade materna. No entan· seria impossível resumir aqui, neste curto tempo, o
to, esta CPI vai investigar se esses atendimentos são, que São Luís representa para o Brasil e para o mun-
de fato, de qualidade e se podem garantir o bem-estar do. Em nenhuma outra cidade do planeta, com exce-
da mulher no pré-natal, parto e pós-parto. ção de Portugal, está representada a arte colonial lu-

Relatórios do Ministério se orgulham de ter au- s~tana de projeta~ e construir imó~eis residenciais. A
mentado o atendimento à mulher nos postos de saúde Cidade,d~s azulejOS resplandece a, luz do seu enta,r-
e que no ano de 1997, em 70% dos óbitos ocorridos, a decer. UnlCO, um p~olongamento alem-.mar da_ poes~a
mulher recebeu assistência médica. Imaginem se não do TeJ~, .do, AI~nteJo, do Douro,e do MJn~o. Sa~ mais
t· e re b'd I \le' b e 70°/ d ' b't de 3 mlllmovelS tombados - felizmente ainda nao caí-Ivess I ce I o. v' jam em, m /0 os o I os ma- d - I ,. I t't I S-
t Ih t . tA , Q I os -, e sao e es os responsavels pe o I u o que aoernos a mu er eve assls encla e morreu. ua a qua- "
. . A , A Luís recebeu. Encontram-se, porem, em sua Imensa
IIdade dessa asslstencla que as m}Jlheres vem rece- m 'Ior' b don d O Pod s P 'bl'lco Mun'·.
b d d 'd 'bl' b 'I'? E' , a la, a an a os. sere u s ICI

en o a sau ~ pu lca rasl eira. ~sso que nos que- pai e Federal não podem cruzar os braços. Não po-
remos descobrir ,e revelar para a sociedade. dem atribuir unicamente às fortes chuvas a culpa pela

Tenho certeza de que a CPI da Mortalidade Ma- deterioração, pela queda de paredes e telhados. Fe-
terna vai trazer revelações surpreendentes sobre Iizmente não houve vítimas fatais. Mas até quando? O
uma realidade que ainda é desconhecida para os go- título de Patrimônio Cultural da Humanidade! é bom
vernantes e para aqual a sociedade não está atenta. que se diga, é condicionado aos cuidados e à preser~
Queremos não apenas revelar estes dados, mas tam· vação do bem laureado. A legislação federal proíbe a
bém mudar essa realidade e fazer com que a socieda- demolição de qualquer prédio tombado pelo Patrimô-
de desperte para o problema, para também cobrar nio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN põe .em
seus- direitos. prática uma política de entravar reformas sob o argu-



"No campo minado pelas areias move
diças da política, devemos portar-nos com a
maior prudência e humanidade possíveis e
ficarmos indecisos sempre que formos casti
gar com penas, às vezes irreparáveis, atos
cuja culpabilidade é problemática, diante do
contínuo oscilar das paixões e dos interes
ses humanos."

E esta prudência e humanidade revelam-se, na
medida em que, como destaca o Ministro Luiz Vicente
Cernicchiaro, há uma concordância, de modo geral,
no sentido de conceituar o crime político como a infra
ção penal informada pelo especial escopo de altera
ção da ordem política e social.

Assim, se o objetivo dos criminosos políticos é a
mudança de uma ordem político-social vigente, como
nos casos da Revolução Francesa e Russa, evidente
é a relatividade do delito, visto que a punição depende
de seu insucesso.

Conforme Soler, o crime político é o "delito dos
derrotados". Afinal, o que hoje é crime, amanhã será
entronizado como um ato de heroísmo.

E esta relatividade é uma constante na história
das instituições penais.

Sempre, reportando-se mais uma vez aos pro
fessores da Universidade de Coimbra, o processo de
evolução do Direito Criminal corresponde à dialética
da superação de um1;l definição oficial da realidade
por outra, que se traduzem em medidas de descrimi
nalização, articuladas com soluções de neocriminali
zação.

E esses constantes e sucessivos movimentos
podem ser reportaqos na própria realidade pátria,
como o que se suce:deu em 1964, após o golpe mili
tar, com a edificação;da legislação de segurança naci-
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mento, para mim questionável, de que reformar é o ciedades, como por exemplo, o homicídio, em que os
mesmo que reerguer, e de tal modo se apega a essas primitivos já conheciam o mandamento "não mata-
referências que chega a confundir os conceitos resta- rás".
urar e reerguer. Talvez seja essa situação proposital, Porém, não faltam crimes criados para empres-
já que faltam, cronicamente, recursos para a manu- tar eficácia a uma particular situação política, econô-
tenção de uma considerável parcela desse patrimô- mica ou social.
nio. Exemplo dessa política é a insistência absurda, Tais crimes constituem sempre afloramentos de
por parte do Governo Federal, em recusar-se a incluir uma determinada conflitualidade, porquanto a crimi-
nas carreiras típicas de Estado os fiscais do IPHAN, nalização nessa área pressupõe o exercício do poder
como se a iniciativa privada tivesse interesse antes no interesse de uns, mas impondo-se a todos.
na histórica que no lucro, antes na memória coletiva Daí por que, em matéria de criminalidade políti-
que na ocupação de espaços urbanos que acenam ca, a advertência de Maggiore, em seu Direito Penal,
com elevadas cifras por metro quadrado. de que o legislador deve "evitar que a função penal

Sr. Presidente, basta de omissão! Que o Poder degenere de órgão de justiça em instrumento de
Público Municipal determine e empreenda uma políti- opressão e vingança".
ca de manutenção dos prédios históricos! Que o Go- E acrescenta:
vemo Federal dê meios ao IPHAN para que possa
preservar a jóia maranhense e brasileira!

Aproveito a oportunidade para louvar o Fórum
Municipal do Meio Ambiente, que realizou, na capital
do Maranhão, de 24 a 26 de maio, o seminário "Cen
tro Histórico de São Luís - Cenários".

Era o que tinha a dizer.
O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PRo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a manifestação significa uma posição
contrária à elaboração de uma nova lei de segurança
nacional. Os delitos políticos, ao longo da história, os
cilam, como oscilam as paixões e os interesses hu
manos, não se podendo imaginar que a função penal
possa degenerar de órgão de justiça a instrumento de
opressão e vingança.

Na verdade, fatos considerados heróicos po
dem ser considerados criminosos, e também fatos ti
dos como criminosos ao longo da história podem ser
considerados como heróicos.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a questão
da criminalidade política há muito vem ocupando a
doutrina penal, em que pese a diversidade de opi
niões sobre a matéria.

Antes de um exame mais acurado propriamente
sobre este específico fenômeno, cabe observar,
como ensinam os Professores Jorge Figueiredo Dias
e Manuel da Costa Andrade, que "a coexistência de
áreas sociais de consenso e conflito refletem-se natu
ralmente no plano criminal". (Jorge Figueiredo Dias.
Criminologia:' O Homem Delinqüente e a Sociedade
Criminógena.")

Há crimes que exprimem um inequívoco con
Senso de toda a coletividade e que despertam senti
mentos de coesão e solidariedade Tratam-se de cri
mes, por assim dizer, comuns à generalidade das so-
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onal, posteriormente modificada pela Lei nE 7.170, de
14 de dezembro de 1983.

Portanto, ora há um alargamento do espaço co
berto pelo direito penal, ora há uma tolerância com
condutas que deixam de ser negativas e indesejáveis.

E por isso, conforme Florian, o conceito racional
do delito político só é possível formular partindo-se de
um regime que repouse sobre o consenso da maioria,
isto é, que tenha por base os sagrados princípios da
liberdade.

Em outras palavras, só o regime democrático
tem autoridade para punir os crimes políticos.

Nesta trilha, muitos estudiosos sustentam que,
sob regimes tirânicos, o crime de rebelião, que envol
ve o mais grave atentado contra a segurança interna
do Estado, não constituiria um delito, mas o exercício
do direito de resistência à opressão política.

E mais radicalmente, Carrara, em seu "progra
ma", bradando a recusa em cuidar do assunto, adverte
que "mesmo sob os regimes liberais, a Justiça vegeta
quando é aprisionada entre as garras da política".

E conclui: "De que serve trabalhar para tecer
uma tela jurídica se em qualquer momento ela pode
ser destruída pelo canhão e pela espada?"

Mas, alheia a essa postura carrareana, a doutri
na tem procurado conceituar, não de maneira pacífi
ca, o que seja crime político.

Historicamente, o delito político nasceu com o
Estado, sendo um fenômeno presente em todas as
sociedades organizadas, cuja exata noção varia con
forme o momento histórico.

Garraud, a respeito de suas qualificações e co
notações, divide sua evolução em três fases. (Garra
ud, Trité théorique et pratique du droit penal, pág.
493/495.)

A primeira, chamada de bárbara, segundo a
qual todo atentado aos interesses gerais da tribo, aos
seres venerados e à religião eram objeto de incrimi
nação.

A segunda, chama ele de despótica, onde so
bressai a figura do crime lesa-malestade, considera
do como todo ataque direto ou indireto ao soberano.

Na última, a fase política, esses crimes tor
nam-se crimes contra a segurança interna e contra a
segurança externa.

Desse modo, a história do delito político não
pode ser revista, sem algumas referências, ainda que
breves, a respeito do ocorrido na Grécia e Roma dos
tempos antigos.

Em Atenas, como observa o Prof. Dotti, em seus
apontamentos sobre o Crime PoJrtico, as respostas
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penais variavam conforme a natureza dos fatos que
tendiam a atacar o próprio Estado (República) ou as
suntos ,e negócios da Grécia. (Dotti, René. "Crimes
Políticos, in Revista da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná", vaI. 14, pág. 30 e
seguintes.)

Algumas espécies de infrações, como a irreligio
sidade, a corrupção e falsificação de moeda eram se
veramente sancionadas, pois os bens jurídicos ofen
didos ou ameaçados de lesão se subsumiam na or
dem dos valores cuja preservação interessa ao Esta
do como organização política e social.

A alta traição que consistia no atentado à demo
cracia pela ajuda ao inimigo era castigada pelas leis
de Solon com a morte, negação de sepultura, confis
co de bens, além de se declarar a impunidade daque
le que matasse ou instigasse à morte o traidor.

O rigor dessa legislação ia mais adiante para
decretar a perda de cidadania a quem, em caso de
sedição (rebelião, insurreição contra as autoridades
constituídas) se mantivesse neutro, pois entendia o
notável areonte (antigo magistrado grego) que a indi
ferença pública era a ruína da democracia.

O estabelecimento de sanções graves para de
terminadas infrações se justificava em face dos pro
blemas de guerra civil, quase permanente no Estado
Ático.

No Direito Romano, Mariano Ruiz Funes aponta
a existência do crime político que levava o nome de
perduellio, que era traduzido pela ofensa à pessoa e
direitos soberanos do rei ou aos direitos públicos, ou
ainda à liberdade dos cidadãos romanos. (Funes, Ma
riano. R. Evolución dei etito Político, RT 393/21.)

Mais tarde, aparece o crimen majestatis ou
simplesmente majestas, que era a infração cometida
contra o povo.

Mas em ambas as formas, porém, a pfensa em
última instância se dirigia contra a comuni&ade.

Assim, o crimen ambitus consistialha obtenção
de cargo político por meio da corrupçãq'eleitoral.

Veio depois a lex julia majestatis, na Repúbli
ca, ampliando as espécies de crimes políticos que ga
nharam relevo jurídico de atentado contra o Estado,
em face do caráter político da legislação de Roma,
ainda que não se voltassem contra a segurança--do
Estado, interna ou externa, mas também os cometi
dos contra os altos funcionários.

Desse modo, o jurista romano reconhecia que a
religião, a administração, o erário, os costumes e ou
tros interesses públicos se fundiam na larga acepção
de segurança,!razão por que se promovia um -trata-
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mento assistemático do delito político, que ingressou
n~ Idade Moderna ainda impregnado de dogmas reli~
glosos e ~rofanos, adquiridos desde a antiguidade
até a baixa Idade Média e rubricado de le
sa-majestade, apenados sempre com muito rigor.

Porém, no século XVIII, o iluminismo modificou
em profundidade as concepções até então vigentes
acerca do delito político, questionando a arbitrarieda
de reinante no seu trato e dando a ele um conceito li
beraI.

Tanto que em 1786 o crime lesa~majestade foi le
gislativamente abolido, em decorrência das idéias libe
rais que empolgavam a vanguarda do pensamento eu
ropeu como reação às manifestações cruentas de re
gimes absolutistas, passando a ser encarados com
benevolência muito maior que os crimes comuns ao. 'Inverso do que se sucedera até aquela época.

Montesquieu, em seu Espírito das Leis, além de
propugnar pela necessidade de abrandar o tratamento
penal dos crimes políticos, contesta as definições
abertas e indefinidas daqueles tipos, pugnando por
não se considerarem crimes políticos as manifesta
ções verbais, por meio da palavra escrita ou oral, desa
companhada de atos e ações concretas, lançando as~

sim as bases do conceito liberal do delito político.
_O conceito exposto, repita-se, foi resultado dos

enciclopedistas franceses, que sustentavam um direi~

to de resistência ao Estado absolutista, que justificava
o delito polrtico nos casos de abuso e exercício tirâni~

co do poder.
Logo, o crime político passou ater uma nova fisi~

onomia, considerando-o como expressão de uma
classe privilegiada, pela ausência de ilicitude em ra-
zão do móvel que dirigia o agente. -

Deve ser observado que o direito de resistência
ou direito de revolução perde-se no tempo.

Já o Código de Hamurabi, dois mil anos antes
de Cristo, previra a rebelião como castigo aos maus
governantes.

Confúcio, já proclamara:

"O mandato do Céu, que outorga a so
berania a um homem, não a confere para
sempre. O que significa que praticando o
bem e a justiça ganhamos aquela, e que ao
praticar o mal ou a injustiça, a perdemos.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Ci
dadão proclamava, dentre outros, os direitos de mani
festação do pensamento e opiniões e de reunião tran
qúila, bem como a liberdade política, autorizando ex
pressamente a resistência contra a opressão (incisos
VII, IX e XXXIII).
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Por outro lado, não só na França iluminista se
consagrava textualmente o direito de resistência
c?mo igualm~nte na Declaração de Direitos de Virgr~
nra, de 12 de Junho de 1776, que, por meio de seu arti
go terceiro, proclamou:

O governo é ou deve ser instituído
para o bem comum, para proteção e segu
rança do povo, da nação ou da comunidade
(...). Todas as vezes que um governo seja
incapaz de preencher essa finalidade, ou
lhe seja contrário, a maioria da comunidade
tem o direito indubitável, inalienável e im
prescritível de o reformar, mudar, abolir da
maneira que julgar mais própria a proporcio
nar o benefício público.

Contudo, nos tempos modernos, esta idéia de
resistência ao poder do Est~do legalmente fundada
está sendo reconhecida apenas no plano moral, pois
o direito positivo, como anota René Ariel Dotti, não
poderia admitir o que pode ser a sua negação. (Dotti,
René. Obra citada, pág. 32.)

O desaparecimento do direito de resistência,
pelo menos de maneira explícita, nos diversos docu
mentos legislativos, é resultado também, além do de
sinteresse de traduzir em lei um direito que pode se
voltar contra ele, como observa Carlos Canedo Gon
çalves da Silva, igualmente em boa medida ao siste
ma de fretos e contrapesos largamente difundido;
bem como do princípio da soberania dos Estados,
que implica a não-interferência nos seus assuntos in
ternos. (Silva, C.A.C. Gonçalves da. Crimes PoUtl
cos, pág. 13.)

Deste modo, as circunstâncias motivadoras da
resistência é que irão indicar, em cada caso concreto,
a sua "moralidade" ou "imoralidade", enquanto que as
circunstâncias supervenientes decidirão da juridicida
de ou antijuridicidade.

Daí por que Eusebio Gomez ter destacado que
as leis que afirmassem a legitimidade da resistência
seriam suicidas e as que sancionassem o direito à re
volução seriam inúteis evãs. (Gomez, Eusebio.Trata
do de Derecho Penal, vol. 5, pág.349.)

Com efeito, vitoriosa a revolução, os seus co
mandantes editam a nova normatividade, razão pela
qual a sua "juridicidade" é reconhecida embora por
meio de lei posterior ao fato.

Mas a ausência de textos expressos qué dispo
nham sobre a legitimidade da resistência não a exclui
do ponto de vista moral, pela necessidade que a infor
ma e no plano jurídico porque, quando triúnfante, nlo
se concebe a sanção.



Nesta lei da maioria, que é o centro de
gravidade da organização política de um
Estado, reside, justamente, a razão de con
siderar como crimes os fatos dirigidos con
tra a organização.

Evidentemente, tal fundamento apóia-se num
regime de liberdade que garanta às minorias o exercí
cio de direitos que ela também tem e deve ter para
que o progresso não se detenha. Não se confunda o
direito da maioria com o domínio absoluto da maioria
sobre a minoria. '.

Em caso contrário, onde o despotismo impera,
aquela doutrina é submetida por outra e que consiste
no direito à revolução.

Há momentos na história da civilização em que
não é apenas lícito, senão obrigatório, a reação con
tra o poder social que atraiçoa sua missão. A revolu
ção, então, converte-se em necessidade imprescindí
vel para um povo oprimido, como atestam exemplos
da história da humanidade.

Daí, a íntima relação entre Direito e Poder e o
risco de sua manipulação.

Ensina Anibal Bruno, em seu Direito Penal, que
a tendência mais atual para a concéítuãÇâo -do delito
político reúne aspectos objetivos e subjetivos, isto é, a
infração seria assim considerada não apenas porque,
em termos objet,ivos, ofende ou ameaça direta ou indi
retamente a orcem política vigente em um país, mas
também porqueomotivo que preside a ação do infrator
se dirige ao ataque à personalidade do Estado ou à
sua segurança. Assim, são crimes pluriofensivos e tem
no tipo subjetivo-o dolo específico, o objetivo de atentar
contra a segurança do Estado.

A questãoda criminalidade política há muito vem
ocupando a doutrina penal, em que pese a diversidade
de opiniões sobre a matéria, ficando clara a íntima liga
ção entre o Direito e a força do Direito como forma de
institucionalização do Estado. Em decorrência,- alguns
princí~ios consagraram-se na convivência entre os po
vos, entre os Estados modernos, como o respeito à so-
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Entretanto, a despeito dos sentimentos idealis- berania; a não-intervenção representada pelos atos
tas, a incriminação do delito político tem um funda- abusivos, pela imposição de vontade; o respeito à dig-
mento jurídico que consiste na violação das leis da nidade e, por conseqüência, o direito à defesa e à esta-
maioria. bilidade das instituições e à sua defesa.

Florian salienta que não é lícito ao indivíduo im- Entretanto, na análise do conceito de segurança
por violentamente ,a própria vontade, não sendo tam- do Estado, tendo como forma de garantia a constru-
bém legal tentar mudar pela força a forma de organi- ção de um ordenamento, o que se verifica é a impreci-
zação e de governo que a maioria dos cidadãos, com são e indeterminação na fundamentação do conceito.
explfcito ou tácito consenso, instituiu. (Florian, Euge- Fundamentação e análise que pode dar-se por meio
nio. Delitti contra la sicurezza dello stato, pág. 82.) de uma leitura filosófica, histórica, política e jurídica,

E arremata o mestre italiano: sendo esta última limitada pela inexistência da idéia
de neutralidade ideológica.

Porém, faz-se necessário, como primeiro pres
suposto, analisar o tema diferenciando o Estado de
mocrático de um Estado autoritário, buscando-se a
delimitação de um conceito e a defesa de um ordena
mento, não com uma visão positivista ("fetichista da
len, mas como forma de reconhecer o desequilíbrio
nas' relações referentes ao tema e buscar uma rela
ção de maior igualdade. Princípio este, como con
quista do iluminismo, expresso após a Revolução
Francesa, consagrando a legalidade como garantia
contra a opressão de quem detém o poder, permitin
do-se previsibilidade. É o direito de resistência ao
Estado absolutista.

Mesmo porque é irrelevante para um Estado au
toritário a existência de princípios e/ou normas condi
cionando a definição do tema.

Como segundo pressuposto, o reconhecimento
de que a relação de forças dentro de uma sociedade
acarreta a disputa de poder, gerando, muitas vezes,
uma instabilidade político-institucional.

Portanto, tendo por pressuposto o direito à se
gurança do Estado e a diferenciação da análise do
tema em relação a um Estado democrático ou autori
tário, verifica-:se que o tema tem seu conceito manipu
lado pelas conveniências, dando-se especial desta
que ao terrorismo, ora considerado como criminalida
de violenta numa democracia, ora considerado delito
político, ora considerado crime contra o Estado, justifi
cando a mais violenta repressão contra os "inimigos"
do poder instituído.

Este tema possibilita uma análise à parte, po
rém, a razão do destaque é para demonstrar a impre
cisão na conceituação do delito político e na análise
da oportunidade ou não de uma lei de segurança na
cional.

Além disso, neste ponto, explica-se a a~ualidade

do tema não só em razão da definição das bases de
um novo Direito P.enal (intervençao mínima, proble
mática tendência da implantação do conceito de "lei e
ordem", penas alternativas), como também na cons-
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tatação de que, muitas vezes, encontrou-se no pro- notadamente em relação a aspectos políticos e religi-
cesso penal o instrumento de mudanças, muito mais osos) e, ainda, em relação à utilização do processo
do que na legislação material. E esta possibilidade do penal como forma de instrumento utilizado por Esta-
processo penal, como ágil mudança de aplicação da dos autoritários.
justiça, serviu tanto para o bem como para o mal, con- Apesar de não ser o objetivo do tema, faz-se ne-
forme demonstra a história e, muitas vezes, em des- cessário observar a importância e agilidade do pro-
respeito a princípios constitucionais, como a supres- cesso penal, como instrumento útil de repressão à
são do habeas corpus, do contraditório, do duplo crescente criminalidade e à criminalidade violenta,
grau de jurisdição. como observou-se no combate ao terrorismo, com

O que se procura ressaltar é a investigação dos especial destaque à Itália e, na seqüência, adaptan-
instrumentos utilizados na defesa do impreciso con- do-se institutos para o combate à máfia - pentiti, dis-
ceito de segurança do Estado. sociati, o que, entretanto, não se refere à idéia de di-

Neste sentido, dois exemplos merecem especial reito criminal democrático (Pentitl e Dlssoclati - le-
destaque: o primeiro refere-se à Itália, na época de gislação italiana a ser destacada). No mesmo sentido,
Mussolini, quando entrou em vigor o "Codice Penale" . conceitos consagrados no direito americano, como a
Rocco e verificou-se a construção de todo um orde- proteção das testemunhas - plea bargain e a proba-
namento em defesa do Estado, como a edição de leis tion (com a ressalva de que este instituto refere-se à
sobre as prerrogativas e atribuições do Chefe de Go- suspensão da sentença condenatória e não à sus-
verno (24 de dezembro de 1925), sobre a competên- pensão do processo.) Estas questões, inclusive, ser-
eia do Poder Executivo em executar normas (31 de ja- vem para refletir sobre a possibilidade existente da le-
neiro de 1926) - idéia embrionária dos decretos-leis e gislação de emergência levar à arbitrariedade.
ainda medidas de defesa do Estado (25 de novembro Por fim, faz-se necessário, mesmo que breve, a
de 1926). análise do tema dentro da realidade brasileira, desta-

Na seqüênci~, a verificação do trágico sistema cando, desde já, a observação do Prof. Pontes de Mi-
punitivo implantado na Alemanha do 111 Reich, no qual randa, de que todas as Constituições brasileiras rete-
permitiu-se ao fü~her o poderde dizero direito, com a rem-se ao crime político, mas nenhuma delas o con-
construção de todo um ordenamento, dentro da im- ceitua. (In: Godinho, Gualter. Sistemas Jurídicos de
precisa idéia de defesa do Estado, com destaque à le- Defesa do Estado, pág. 10.)
gisl.ação refere'1te à d~sl~aldade ao. re~ime ~26 de O ordenamento referente ao tema é extenso,
maio de 1933); aos dehnquentes habl!UalS peng~s~s porém destaquem-se cinco momentos.
(24 de novembro de 1933); de repressao à alta tralçao . . ..
(abril de 1934); dos delitos contra a vida-sentido sub- O pnmelro, r~fere-se aos Códl~os do I.mpérlo
jetivo (4 de maio de 1941) e, com especial destaque, à (1,830) e da Re~ubh~a (1890), n~s quais os delitos po-
analogia para reconhecer como delito a conduta que lítlC~S estavam Jn:IUldos ~o Código Penal (no mesmo
ofendesse o "são sentimento do povo" (28 de junho de sentido o anteprojeto Alcantara Machado).
1935), conceito este que representa a mais absoluta O segundo refere-se ao surgimento do Estado
indefinição, ou melhor, permite ao Estado exercer a Novo, com a edição da Lei nE 38 (4 de abril de 1935),
mais absoluta repressão na defesa de seus "interes- modificada pela Lei nE 136 (14 de dezembro de
ses", na proibição de idéias que não se conciliavam 1935), constituindo-se na primeira Lei de Segurança
com o pensamento oficial, com a implantação de um Nacional, utilizada para o fechamento da Aliança Na-
sistema de terror sobre o povo. Destaque-se o surgi- cional Libertadora de Luiz Carlos Prestes, sendo des-
mento da polrcia secreta do Estado (GESTAPO), in- ta época o surgimento do presídio da Ilha Grande. Na
cumbida da ordem, da segurança polrtica, dos cam- seqüência, a Lei nE 244 (11 de setembro de 1936),
pos de concentração, com poderes ilimitados em des- responsável pela criação do famigerado Tribunal de
respeito a todos os princípios processuais de nature- Segurança Nacional, que, utilizando-se do discurso
za constitucional, permitindo-se execuções sumárias, da "desordem", ocasionou a perseguição e a prisão
torturas, delações. de adversários do Estado, como Luiz Carlos Prestes

Assim, surge evidente a manipulação do concei- e Plínio Salgado, da Ação Integralista. Posteriormen-
to de delitos políticos, na conceituação da idéia de ter- te, por meio do Decreto-Lei nE 4.766 (1 E de outubro
rorismo em circunstâncias diversas (não confundir de 1942), a aplicação de dispositivos para alcançaros
com a idéia de criminalidade violenta representada autores de crimes contra a segurança externa, à d-.
pelo terrorismo dentro do Estado e entre os Estados, da ruptura de relações diplomáticas com a Alemanha,
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a Itália e o Japão, destacando-se a eficácia retroativa Na seqüência, buscando-se a criação de instru-
do instrumento aplicado. Em 17 de novembro de mentos legais permissores da repressão, editou-se o
1945, por meio da Lei Constitucional nE 14, extin- Ato Institucional nE 5 (13 de dezembro de 1968), que
gue-se o Tribunal de Segurança Nacional, passando acarretou cassações, a suspensão do ha~eas cor-
para a Justiça Militar os delitos contra a segurança pus, a prisão cautelar, entre outros instrumentos.-
externa e, para a Justiça Comum, os demais, idéia Posteriormente, editoú-se o Ato Institucional nO 13 (5
esta mantida na Constituição de 1946. E no segundo de setembro de 1969), com a implantação da pena de
Governo Vargas (1951/1954), a edição da Lei nE banimento, com eficácia retroativa. E com o Ato (nsti-
1.802 (5 de janeiro de 1953), classificando os delitos tucional nO 14, editou-se a segunda Lei de Segurança
contra a segurança do Estado sob a dupla face: exter- Nacional no País, constituindo-se no instrumento
na (Justiça Militar) e interna (Justiça Ordinária), com o mais arbitrário e duradouro da história nacional, com
estabelecimento de penas mais brandas. penas severas, na seqüência do Decreto-Lei nO 898,

O terceiro, momento transcorreu entre o Gover- que intioduziu a pena de morte e de prisão perpétua.
no do Marech,al Dutra ~té a deposi~ão do Governo Desta época, deve-se destacar a implantação
Jango, sem a Implantaçao de n~vos Inst~ume,ntos. de leis penais indeterminadas, em claro desrespeito

O quarto momento, de maior duraçao, da-se por ao princípio da reserva legal e, ainda, a definição de
meio do Ato ~nstit~cional n~ 2. (27 de ?utub,r? de terrorismo na Lei de Seguranç\ Nacional, confundin-
~ 967), transferindo a cO,~~etencla da Justiça MIlitar o do-se o delito político com a violenta prática terrorista,
J~lgamento de todos os IlIcltos contra a se.gurança n_a- com o claro objetivo de evitar a possibilidade de apli-
clo~al. Ne~te momento, consa~ra-se a Impl~ntaçao cação dos denominados benefícios dos delitos políti-
d~ Ideologia da segurança nacional, s~bstltulndo os cos, como a prescrição e fiança. A legislação foi
crimes contra o Estado e a ordem polftlca. "aperfeiçoada" ao longo deste período, ressaltan-

Neste ponto, cabe registrar que o conceito inici- do-se a Lei nO 6.620 (17 de dezembro de 1978), apro-
ou-se com o es!abelecime~to da idéi~ de do.u~i~a da vada por decurso de prazo e que subordinou a segu-
segurança nacional, surgida a partir do iniCIO da rança nacional à Justiça Militar. A última editada foi a
"guerra fria" (1946), em decorrência do alinhamento Lei nO 7.170 (14 de dezembro de 1983).
do Governo brasileiro com o Governo americano e na ~ . ,
"luta" contra o comunismo. Esse conceito foi desen- E~tret~nto, vale d~stacar, em referencla a o~-
volvido pela Escola Superior de Guerra (ESG), criada servaçao feita ~m rela9a~ ~o processo penal, o eVI-
em 20 de agosto de 1949, poor meio da Lei nE 785, dente desre~pelto a ~rmclpl~s ~omo o ~a reserva le-
elaborando-se um corpo teórico, ideológico e diretivo, gal, por meio das leiS penais Inde~ermmadas e das
tendo em vista o "processo de desenvolvimento do pen~~ d~ morte, perpét~a 7d~ banimento e, por co~-
potencial geral da Nação". O conceito de doutrina sequencl~, ? ~esresp~lto a 1:1 pe~al no tempo, p~IS
transformou-se em ideologia da segurança nacional, que de eflcaCla retroativa. ,Alem, diSSO, o desrespeito
"consagrada em nível constitucional" pela junta mili- ao due ~ro~~ss of law.e a des~gualdade das partes
tar, estabelecendo uma fórmula abrangente, buscan- na fase JudiCial, como Já OCOrrido no Esta~o Novo,
do elevar todo bem, todo interesse, à categoria de ob- destacando-se que: a) quan~o houves~e mais de.um
jetivo nacional, reiterando-se aqui a idéia de impreci- acusado, a defesa final deveria ser realizada em trmta
são e indeterminação do conceito, como já visto nos minutos; b) a acusação podia arrolar três testemu-
exemplos externos citados. nhas e a defesa duas; c) as testemunhas de defesa

Esse conceito buscava identificar e reprimir os deveriam ser levadas pelo defensor sem intimação; d)
inimigos externos, mas, principalmente, os inimigos o Ministério Público obrigava-se a recorrer, quer oeor·
internos, acarretando uma idéia "obscurantista e in- resse a absolvição ou rejeição da denúncia; e) os cri-
consciente", justificando uma guerra interna, "guerra" mes eram inafiançáveis e imprescritíveis. Além disso,
essa que, demonstra a história, levou ao abusivo des- o rigor nas penas de reclusão e a implantação de um
respeito dos direitos humanos. violento aparelho repressivo, permitindo-se afirmar

Como conseqüência, houve o aumento do apa- que ~~s~a dominar o processo penal para a prática
relho repressivo, atitude esta adotada pelos "detento. autorrtarra.
res" do poder para preservar-se a pretexto de assegu- Para o quinto e último momento, reserva-se a
rar "paz pública" (A doutrina destaca que a preserva- análise do processo decorrente com a democratiza·
ção da "paz pública" e as contingências levaram à ção no País, o advento da anistia (Lei nº 6.683, de 28
morte .~esus Cristo e Tiradentes). de agos.to de 1979), a elaboração da nova Constitui-
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çio e a discussão sobre a necessidade e conveniên- É possfvel crime polftico contra Estado autoritá-
cia de uma Lei de Segurança Nacional. rio? O crime polftico é sempre contra o Estado? So_

A Constituição trata do tema em diversos tópi- ?conflito.~n~~e política e Justi~a ~ a discussã~ sobre a
cos, com especial destaque ao rftulo V, que trata "Da l~preSCritlblhdade em decorrencl~ de novas Informa-
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas". çoe,s, como por exemplo, as surgidas so~re o atenta-
Procura também distinguir os crimes políticos do ter- do a O.AB (27 de agost? de ~ 9~0) ~ ao Rlocentro. (30
rorismo, reservando para este a inafiançabilidade e a de abnl de 19~1). A leglslaçao e,o ~nstrument~ ~fIC:Z
imprescritibilidade (art. 511, XLIII). No mesmo sentido, para a proteçao do Estado de Direito Democratlco.
os crimes contra a ordem constitucional e o Estado Portanto, vários pontos podem ser abordados,
Democrático (art. 511, XLIV). O mesmo art. 511 assegura mas, ess~ncialmen~e, o q~e d~ve nortear ~ an~lise do
em seu inciso L11 que "não será concedida extradição tema é a Implant.açao d~ institutos ~ue nao Violem ~

de estrangeiro por crime polftico ou de opinião". E os o~dem ~emocrátlca. ~al, a oportum~ade~de u~a VI-
arts. 102, li, b e 109, IV, tratam da competência, reser- sao ~rítlca da deno~lInad~ Operaça~o Maos Llmpa~
vando-se ao art. 136, 31t, I, a prisão por crime contra o ou, ainda, u~~ análise da Implan!açao de.novos JUI-
Estado na vigência do Estado de Defesa. zados Especiais no País. O que nao se aceita é a pos-

, _ . , . ~ sibilidade de opressão a pretexto de garantir a "paz
~omo de~orr!ncla d~ nova Constltulçao e .da pública", sob pena da "legislação de emergência"

própria determlnaçao contl~a no art. 360 do Código conduzir à arbitrariedade. Mesmo porque apresen-
Penal, ~á estudos no sen~ldo de elaborar-se uma ta-se como difícil a definição do tema, evitando-se os
no~a Lei de ~~gurança Nacional, na defesa da perso- extremos, o que leva à insegurança tanto na sua con-
nalldade pohtlca do Estado. ceituação como na sua aplicação.

~ Entretanto, algumas ~uestões sur~em para re- Ressalte-se, também, a crítica à implantação de
flexao: a) o Estado necessita de prot~çao cont~a as uma nova Lei de Segurança Nacional, não só pelos
modalidades de ofensa à sua personalidade política?; seus vícios na história brasileira, bem como pela sua
b) em caso positivo, a criminalização dos delitos polí- inadequação, podendo-se tratar do tema no Código
ticos deve estar disposta no Código Penal ou em lei Penal, evitando-se conceitos indeterminados, o que
especial? (Dotti, Renê. Reforma Penal Brasileira. só gera insegurança, em especial, em razão da desi-
Rio de Janeiro: Forense, 1988, pág. 386/387) O que gualdade na relação Estado/cidadão. O que se cons-
se constata, com a própria demora na análise do tata, com a própria demora na análise do tema, é a
tema, é a tendência em não implantar uma nova lei de tendênci~ em não implantar uma nova lei de seguran-
segurança, dentro da idéia de que mais importante ça; dentro da idéia de que mais importante que uma
que uma lei de segurança é não aplicá-Ia notadamen- lei de segurança é não aplicá-Ia, caindo-se a contradi-
te, considerando o histórico na sua aplicação. ção socrática: para homens bons, leis más; para ho-

Porém, o Direito não pode ignorar as novas mo- mens maus, leis boas.
dalidades de crime, inclusive contra o Estado e a ela- O SR. ENIO BACCI (PDr - RS. Pronuncia o se-
boração de instrumentos para a sua repressão, mere- g~inte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
cendo-se uma análise sobre temas presentes na vida dbs, retorno à tribuna para solicitar à Mesa Diretora
nacional, como a idéia de segurança absoluta; a dico- deste Parlamento a transcrição do artigo do jornalista
tomia nas infrações contra a segurança do Estado em ;I=lio Gaspari intitulado 'Wall Street não quer sangue,
externa e interna; a competência da Justiça Militar e a quer dinheiro". Ao fazer este pedido estou alinhando o
vocação da Polfcia Militar; os novos instrumentos tec- meu pensamento político à sua fala de advertência
nológicos na prática criminosa; a disciplina da escut~ para o risco a que a economia brasileira está sujeita
telefônica; a implantação de modelos externos com6 na atual instabilidade da economia internacional.
a "delação", não se perdendo uma visão crftica. Ou O texto do jornalista veio apenas confirmar a mi-
ainda sobre conceitos como a possibilidade de redu- nha tese, a minha crítica: caso o Governo insista no
zir o crime polftico à pura criminalidade comum, des- seu "populismo cambial" de efeito desnacionalizante
pojado de toda implicação polftica ou ideológica. Ter- para a produção do País, as contas públicas podem
rorismo e anarquismo são crimes políticos? t;iá bene- ter um cruel efeito, ainda mais perverso e danoso, na
Ccios no crime polftico? (terrorismo de grupo e terro - vida de milhões de brasileiros.
rismo de Estado) sobre a legitimidade dos "inimigos" Hoje, é unanimidade que o Brasil encontra-se
dos Estados autoritários (direito à resistência; deso- numa situação delicada. A maioria dos cidadãos já
bediência civil). começa a perceber que a linha matriz do plano de



Elio Gaspari

Wall Street não quer sangue, quer dinheiro

Há frases que marcam os governos e garantem
o lugar de seus autores na bibliografia dos períodos
em que tiveram a fortuna de pisar nos tapetes dos pa
lácios. "O que é bom para os Estados Unidos é bom
para o Brasil." Quem se lembra? Foi dita em 1964, por
Juracy Magalhães ao repórter Waldomiro Guarnieri.
Juracy sempre negou que o contexto de sua conversa
permitisse a simplificação. Guarnieri, por sua vez, en
trevistava pelo menos cinco pessoas por dia e jamais
tomou um desmentido.

Deve-se ao) doutor Luiz Carlos Mendonça de
Barros e ao repórter André Vieira a revelação de uma
das frases mais emblemáticas do primitivismo e da eki
pekonômica de FFHH. Em 1998, no meio da amarra
ção do falecido Pacote 51, os sábios do Planalto resol
veram cortar à metade das bolsa6 dos estudantes bra
sileiros no exterior. Arruinariam as finanças de algu
mas centenas de pesquisadores e economizariam
US$80 milhões. Mendonça reclamou e Pedro Parente,
o então secretário-executivo do Ministério da Fazenda,
entrou para a tJist6ria: 'Wall Street quer sangue".

O pior é que nela há pouca racionalidade e mui
ta tolice. Coisa de deslumbrado, brincando de senhor
do universo. Chinfrim. Nada a ver com a densidade do
qU8:dissera Juracy Magalhães. Wall Street não quer
saJ;lgue.
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ajuste fiscal e estabilidade monetária é determinada Também não quer austeridade. Quer dinheiro.
ao sabor das bolsas de Wall Street ou do banco cen- Quando teve dinheiro à custa da desordem fiscal, em-
trai dos Estados Unidos. panturrou a ditadura militar com uma dívida de mais

A equipe econômica já não governa mais a par- de US$100 bilhões. Para dar dinheiro a Wall Street
tir da nossa potencialidade econômica e autonomia (codinome da banca internacional), FFHH e sua eki-
política, mas debaixo do "sobe e desce" do cassino fi- pekonômica brincam de lhe oferecer sangue.
nanceiro internacional. O Executivo praticamente, em Pobre doutor Parente. Marcou o governo com
compasso de espera, fica aguardando a euforia ou a apenas quatro palavras que irão para a história, mas,
agonia do mercado, cabendo-lhe o papel de mero pensando bem, deveriam ficar no anedotário da ma-
executor dos efeitos deletérios provocados pelos par- caquice.
ses mais ricos sobre as economias emergentes. Essa gente está arruinando o Brasil. Vale a pena

Ao transcrever o mencionado artigo nos Anais tomar alguns números de uma recente palestra do
desta Casa, faço-o com profunda indignação, consci- empresário Paulo Cunha, do Grupo Ultra. Eles mos-
ente de que a teimosia do Governo tem provocado tram o que se fez.
uma enorme disfunção no equilíbrio da balança co- Entre 1994 e 1999, o passivo externo líqüido
mercial e no Produto Interno Bruto. brasileiro passou de 23% para 5% do Produto Interno

Enquanto isso, a taxa de desemprego continua Bruto. É o mais alto dos últimos 20 anos. Se essa ten-
alta, e a renda média do trabalhador vem caindo verti- dência for mantida, o que é uma impossibilidade eco-
ginosamente, registrando perda expressiva e acumu- nômica, além de pressupor que Wall Street é habita-
lativa nestes seis anos de arrocho salarial. '. da por vampiros cretinos, no ano 2010 a relação entre

Era o que tinha a dizer. o passivo externo e o PIB estará em 78%. Na sua fase
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR: de expansão da economia por mei~ da importação de

poupança externa, os Estados Unidos nunca levaram
essa relação a mais de 25%.

Nesse passivo estão, além da dívida externa, os
investimentos estrangeiros feitos no País. Reconhe
ça-se que eles geram progresso, empregos e, quem
sabe, divisas. Infelizmente, a turma que dá sangue a
Wall Street tem atraído mais investimentos em áreas
de bens não comercializáveis do que em produção in
dustrial. Quando entram US$10 bilhões no setor tele
fônico, pode haver avanço, mas não haverá exporta
ção. Muito menos quando o investimento vem buscar
lucros em hotéis e parques aquáticos. -.

Entre 1994 e 1999, as remessas de lucros das
empresas estrangeiras representaram o equivalente
a 7% das exportações.

Ao contrário do que seria agradável acreditar, o
déficit de contas correntes brasileiro, que arruina a a
reputação da ekipe em Wall Street, deriva bem pouco
da anemia das exportações. O déficit comercial (a di
ferença entre o que se importa e o que se exporta)- é
responsável por menos de 3% do déficit de contas
correntes (a diferença entre o que se gasta com as
importações, juros e resgate da dívida 'externa e o
que se ganha çom as exportações e os lucros bFas,i1e
iros realizados no exterior.)

, Paulo Cunha mostrou qúe'o Brasil só sai da en
rascada em que está metido se fizer um monstruoso
esforço nas exportações, triplicando-as em.dez anos.

Esse esforço passa necessariamente pela r~u

peração das exportações industriais e por um.,esforço
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de crescimento da produção. São idéias considera- Esta semana participei de uma série de reu-
das anacrônicas. Tudo bem. Mas as idéias da moda niões com várias associações dessa região, e todas
arruinaram a produção nacional. Produziram o popu- externaram preocupação com a perda da produção-
Iismo cambial que reelegeu FFHH e agora apontam pela segunda vez este ano o pequeno agricultor fez lá
para crises externas rotineiras. Até 1996, para que a o plantio -, devido à falta de chuva.
economia brasileira levasse um tranco, era nece;;sá- Essa situação se agrava, e muito, com a parali-
rio que houvesse uma grande crise, como a da Asia. sação do programa das frentes produtivas, que paga-
As coisas foram barateando. Um suspiro da Nasdaq va salário de 60 reais a esses pequenos produtores, a
ou um receio de alta dos juros americanos são sufici- esses trabalhadores rurais, e com a suspensão do
entes para que o Banco Central sustente a maior taxa programa de distribuição de cestas básicas.
de juros reai~ do mundo. Qualquer dia~esses o ~an- Agora surge o impasse: sem produção e com
co ~entral vai esp~lhar que o Copom nao pod~ bal~ar esses programas suspensos, como viverão os peque-
os JU!OS porque.o Instrumento de busc~ Altavls~a aln- nos produtores, os trabalhadores rurais daquela re-
da nao consegUIu fazer lançamento de suas açoes na gião? Por isso volto a registrar essa situação de inqui-
Bolsa. etação instalada hoje naquele local, principalmente

Os juros brasileiros não continuam altos porque para o pequeno produtor rural.
W~II Stre~t ~uer sang~e. Estão onde estão ~orque a Faço esse registro para reivindicar do Ministério
eklpekonomlca e o confe~ .do Planalto acreditam que da Integração Nacional, por intermédio da SUDENE,
p?de~ asseg~rar a estabilidade da moeda dando-lhe um novo instrumento ou a reativação dos programas
dinheiro, e mUito. , . sociais suspensos, a fim de que aquela população te-

O SR. JOSE DIRCEU - Sr. PreSidente, peço a nha suas necessidades básicas atendidas.
palavra pela ordem. Os problemas ali aumentam muito no que diz

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem V. respeito à água para beber. A região continua na mes-
Ex!! a palavra. ma situação que já relatei aqui em outras ocasiões.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem. Há dois anos, o abastecimento de água está suspen-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero co- 50, sendo feito por meio de carros-pipa, cujo custo
municar a V. Ex!! e à Casa que estive hoje, como havia gira em torno de 50, 60 reais. E esse custo está com-
notificado ao Presidente Michel Temer, no Tribunal de prometendo muito o orçamento familiar daquela po-
Contas da União e entrei com uma representação pulação.
para que o Tribunal, como acredito fará hoje, peça o Deixo também registrado esse nosso apelo para
adiamento do leilão de privatização do BANESPA. que esse programa de abastecimento de água por

Apresentei ao Ministro Relator, Lincoln Maga- meio de carros-pipa seja aumentado, com a alocação
Ihães, documentos que tenho. A partir -desses docu- de mais recursos, a fim de que a distribuição de água
mentos, que são de estrita reserva e sigilo da Câmara seja facilitada e melhorada.
dos Deputados e que o Tribunal vai solicitar a esta Portanto, ficam assinalados esses nossos ape-
Casa, acredito que esse processo de privatização do los e a grave situação em que se encontra a popula-
BANESPA será suspenso definitivamente. ção do brejo paraibano.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con- Era o que tinha a dizer.
cedo a palavra ao Sr. Deputado Armando Abílio. O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB -

O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB. ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. srªs e Srs. Deputados, por não perceber há mais tem-
Deputados, inicialmente queria justificar o meu pe- po as conseqüências da revolução tecnológica que
queno atraso, devido ao complicado trânsito em fren- ocorre nos países desenvolvidos, o Brasil está pagan-

--te ao Congr~$so_ Nacional hoje. Por causa dessa difi- do um elevado preço para recuperar o tempo perdido
culdade, pela primeira vez consegui chegar atrasado. e vencer o desafio de tornar sua economia mais com-

Venho à tribuna tratar de assunto que por várias petitiva e integrá-Ia no mundo globalizado da forma
vezes já abordei aqui, mas para o qual, infelizmente, menos traumática possível.
até agora não se tem encontrado solução. Refiro-me Essa revolução mudou o perfil dos empregos,
à grave situação por que passa uma região da Paraí- das empresas e da própria economia dos países de-
ba, mais precisamente a região onde resido, a região senvolvidos, precipitando o processo de globalização,
do brejo paraibano. que, mesmo enfrentando resistência em muito~ pàf-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I!! 28973

ses ~mergentes, torna~se cada vez mais irreversível. meio de poupadores brasileiros e estrangeiros, inclu~

E eXIge desses países um esforço redobrado para sive de aposentados e pensionistas que procuram um
não perderem de vez o bonde da história. Em lugarde melhor rendimento para suas economias fora do sis-
reagir a esse processo, a melhor solução é se prepa- tema bancário, mas se mantêm retraídos para não
rar para tirar proveito dele. correr riscos num segmento que não lhes assegura

O Brasil, além de se omitir na adoção de medi- um mínimo de garantia.
das para modernizar sua economia, s6 agora tenta A atual Lei das S/A peca pela ausência de me-
consolidar as conquistas da estabilidade econômica, canismos de estímulo a esses pequenos investidores,
equilibrar suas contas públicas, reduzir o gigantismo que, nos países desenvolvidos, têm uma participação
estatal, eliminar o chamado Custo Brasil, gerar pou- significativa no mercado acionário. Por isso, coloca-
pança pública e privada para assegurar novos investi- mos a revisão da lei entre as prioridades absolutas
mentos em setores vitais para o desenvolvimento desta Casa.
econômico e social. Um dos méritos do projeto de lei é exatamente

Afinal, esses são os fundamentos básicos para assegurar maior proteção aos investidores, especial-
garantir o crescimento sustentado da economia, reto- mente os acionistas minoritários. Outro ponto positivo
mar o pleno emprego e reduzir a dependência do País do projeto é permitir a presença de representantes
em relação ao capital externo. Consolidado o cresci- dos sócios minoritários nos Conselhos de Administra-
menta, o País poderia retomar o processo de fortaleci- ção e Fiscal d~s empresas. Por fim, outro avanço está
mento do mercado interno e do setor produtivo para na redução da proporção entre as ações ordinárias e
torná-lo mais competitivo e pronto para enfrentar os preferenciais para que ambas tenham peso idêntico
desafios da sua inserção na economia global. na composição acionária.

Ao mesmo tempo em que avança nas reformas Com isso, cada sócio só poderá obter o controle
que tornam a economia mais sólida e competitiva, o acionário da empresa se detiver pelo menos 25,1%
Governo não despertou ainda para a importância do do capital total. Atualmente, para exercer o controle a
mercado de capitais como valioso instrumento de ala- exigência é de apenas 16,7% do capital. Embora mo-
vancagem do crescimento sustentado da nossa eco- desta, esse avanço representa o início de um proces-
nomia. so de mudanças, já que muitas empresas brasileiras

O Governo tem atuado em várias frentes no ainda mantêm sistemas familiares de controle acioná-
sentido de modernizar, estimular e fortalecer a em- rio, apesar do avanço da globalização e do assédio do
presa nacional. Entretanto, para isso têm recorrido capital internacional.
basicamente a instrumentos obsoletos como os in~ Ou seja, muitos empresários brasileiros ainda
centivos fiscais ou a onerosos créditos do sistema fi- enfrentam dificuldades para dividir a sociedade de
nanceiro, ignorando a força do mercado acionário suas empresas com outros parceiros, sejam naciona-
como fator de capitalização das empresas. is ou estrangeiros, o que limita a ampliação dos seus

Felizmente, coube a esta Casa dar o primeiro negócios e a expansão econômica.
passo no sentido de mudar essa perspectiva, ao Se queremos o fortalecimento da empresa naci-
aprovar, na Comissão de Economia, o projeto que onal, temos que valorizar o mercado de capitais. Mas
modifica a Lei das Sociedades Anônimas. Se vier a para isso é necessário romper tabus e fazer com que
ser aprovado, o projeto será de fundamental impor- cada empresário se porte como tal, abandonando
tância para o fortalecimento do mercado de capitais preconceitos, buscando novos parceiros para e}{pan-
brasileiro e para a valorização dos investidores. dir seus negócios, garantindo a eles uma remunera-

Em todo o mundo desenvolvido, o mercado de ção satisfatória e segura.
capitais exerce papel decisivo no financiamento do O mercado acionário brasileiro é incipiente e re-
setor produtivo e a custos bem inferiores ao cobrado lativamente modesto se comparado com o potencial
pelo sistema bancário. No Brasil, as empresas conti- econômico do País. E todo o esforço para fortalecê-lo
nuam reféns do sistema financeiro e dos juros extorsi- e impulsioná-lo, com a criação da Comissão de Valo~

vos, que acabam inviabilizando o próprio setor produ- res Mobiliários - CVM, e mudanças na legislação, re·
tivo e limitando o crescimento econômico. I velou-se infrutífero. Com isso, esse potencial de in·

Além do mais, o financiamento do setor produti- vestimentos, que poderia capitalizar o setor produtivo,
vo não pode ocorrer apenas por meio do sistema fi- está s~butilizado, o que explica, em parte, a grande
nanceiro. Temos que buscar fontes alternativas para dificull!Jade da empresa nacional para ter acesso a
capitalização das empresas, e isso pode-se dar por créditos.
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Depois de oito meses de discussão na Comis
são de Economia, o projeto de lei deslanchou e se
guiu para a Comissão de Finanças e Tributação. A ex
pectativa é de que seja aprovado no Congresso até
agosto próximo, tal a importância que esta Casa vem
dispensando à matéria.

Temos que entender que nesse esforço o que
está em jogo não é apenas a capitalização das em
presas, mas o financiamento do próprio desenvolvi
mento econômico, a democratização da propriedade
do capital, uma melhor distribuição de emprego e ren
da e o futuro da economia de mercado.

Sem romper essas amarras, dificilmente o País
conseguirá superar o atual estágio de seu mercado
acionário. O Brasil precisa aproveitar o momento favo
rável de retomada do crescimento e da própria expan
são desse mercado, com o avanço da previdência
complementar, para operar essas mudanças. Por
isso, entendo que a aprovação do projeto de Lei das
S/A é tão importante não apenas para a economia,
mas para o próprio futuro do País.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho hoje a esta tribuna para trazer à Casa uma
preocupação minha com a proposta de fiscalização e
controle de autoria do Deputado Moacir Micheletto,
relatada pelo Deputado Luís Carlos Heinze.

Essa proposta de fiscalização e controle a que
me refiro é para que haja a fiscalização pelo Incra das
verbas destinadas à reforma agrária. Somos - e sere
mos sempre - a favor da fiscalização e do controle,
desde que feitos de forma efetiva e clara.

Não estamos aqui levantando nenhuma dúvida
ou suspeita em relação à Comissão ou querendo di
zer que ela tem o intuito de promover uma fiscaliza
ção de forma complicada, que não entendemos. Mas
o relatório apresentado, que não é oficial, segundo o
Deputado Lu ís Carlos Heinze, dá a entender que se
trata de uma proposta voltada exatamente para a fis
calização do dinheiro que foi usado nos assentamen
tos da reforma agrária, que, aliás, anda a passo de
tartaruga neste País. Além disso, o relatório deixa
transparecer que essa PFC tem um teor de uniJatera
Iidade, porque, ao analisar o relatório, não observa
mos, em nenhum momento - e quero estar errado
nesta questão, porque segundo o Relator esse relató
rio ainda não é o oficial -, S. ex!!. o Relator comentar
sobre algum assentamento que tenha dado resultado
prático, positivo. Simplesmente, sua forma de análise
foi a seguinte: nos assentamentos, entraram cem
pessoas e, um ano depois, saíram trinta, quarenta
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pessoas. Portanto, estaria inviabilizado o processo de
reforma agrária nesse sentido.

Ontem, Sr. Presidente, na audiência pública, al
guns Deputados da base de sustentação do Governo
pediram literalmente a cabeça do Ministro Raul Jung
mann. O Ministro tem que colocar as barbas de mo
lho, porque a bancada de sustentação do Governo
está de olho em S. Ex'!

Sr. Presidente, o que rios chama a atenção é
que nesta Casa foi proposta uma CPI para investigar
desvios e outras coisas mais, inclusive uma CPI desti
nada a apurar o desvio de dinheiro na Prefeitura de
São Paulo, a CPI do Pitta, e vários Deputados enten
deram que não deveriam ser instaladas essas Comis
sões Parlamentares de Inquérito. Agora, faz-se uma
proposta de fiscalização e controle da forma como
está sendo apresentada pelo Deputado Moacir Mi
cheletto, como está sendo apresentada por um Depu
tado que, recentemente, teve aprovado um projeto
completamente fora de contexto, o qual a sociedade
como um todo achou que não deveria, de forma algu
ma, caminhar.

Portanto, fazemos um apelo para que, quando
se propuser uma fiscalização, tenha-se o cuidado de
usar critérios para não causar dúvidas como está ca
usando essa proposta feita pelo Deputado Moacir Mi
cheletto e relatada pelo Deputado,Luiz Carlos Heinze.

Queremos que se fiscalize. Somos pela fiscali
zação. Entendemos que há muita coisa a ser fiscaliza
da, mas não dá para dizer que o dinheiro que foi gasto
na reforma agrária está sendo mal usado e que, por
isso, tem de haver fiscalização. Por que não se fiscali
za o dinheiro desviado quando se salvou os bancos,
na questão do Proer? Por que não se fiscaliza o di
nheiro das privatizações? Por que não se fiscaliza o
dinheiro dos maiores devedores do crédito rural neste
País? Não se fiscaliza porque aí d~ problema. Mas
quando é para fiscalizar os assentamentos, deixando
claro que estão querendo inviabiliz~r o processo de
reforma agrária, querendo culpar quem não é culpa
do, aí há todo um apoio da bancada ruralista.

Querem incriminar o Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra, como se os movimentos so
ciais do campo se resumissem ao _MST. Esquecem
que.os movimentos sociais do campo não se limitam
ao MST. Eles querem neutralizar o MST. Eles querem
dizer que a reforma agrária é inviá~~1 porque não dá
renda. É cl~o, Sr. Presidente, que.;a. reforma agrária,
desse modo como estão fazendo" não tem como
prospera~. Onde está o Procera? ~or que acabaram
com o financiamento do Procera? .Por que estabele
cem juros escorchantes para a agricultura familiar?
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É nesse sentido, Sr. Presidente, nosso apelo. quer trabalhador brasileiro. Além de justa, a medida
Somos pela investigação, mas não da forma como serviria de motivação para a sociedade, que carece de
está sendo feita, ou seja, por meio dessa proposta de atitudes que valorizem o trabalho e os trabalhadores.
fiscalização e controle de uma forma unilateral. Naturalmente, as férias dos Parlamentares de-

Era o que tinha a dizer. verão ser regulamentadas, de forma que não haja co-
O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o incidência de per.íodosque prejudique o bom anda-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mento dos trabalhos. O escalonamento das licenças
putados, não há dúvida de que se consolida dentro do deverá ser feito para que não seja prejudicado o quo-
Congresso Nacional sentimento amplamente majori- rum nas votações que ocorrerão ao longo do ano, o
tário a favor da eliminação dos recessos parlamenta- que implica uma padronização das normas em todos
res. Trata-se de anomalia que deve ser o mais rapida- os níveis federativos.
mente possível extirpada da Constituição, pois sua Em síntese, o recesso parlamentar transfor-
permanência afeta o bom funcionamento do Poder mou-se em símbolo de privilégios inaceitáveis e num
Legislativo, ao mesmo tempo em que prejudica a,i~~- dispositivo totalmente anacrônico em face das mu-
gem de Deputados e Senadores perante a oplmao danças provocadas pela integração nacional e mundi-
pública nacional. aI pelas tecnologias da informação. O Brasil não pára,

Em primeiro lugar, é realmente inconcebível que e por isso o Congresso também não pode parar.
o Po~er Legislativo, ?ad~ ~u! importãncia,vital para o Por tudo isso, contamos com a colaboração dos
!unclonament? ~as Inst~tUlçoes democ~~tlcas, possa nobres pares para a aprovação de emenda constituci-
entrar de férias , p~rahsando suas at~vldades du~s onal, de minha autoria, que suprime os recessos par-

vezes por ano. O mímmo que se pode dizer a respeito lamentares. Será uma medida positiva para os Parla-
de tal atitude é que se trata de uma omissão ~~ a~- mentares, para as instituições e para o País,
guns Parl~men~ares, q~e colocam suas ~onvemencl- O SR. HENRIQUE FONTANA (PT _ RS. Sem
as pessoais aCima dos Interesses do Pais. '~d d) _ S P 'dente S...• e Srs Depu-'á é . ~ I' t d' revlsao o ora oro r. resl ,I •

, Ali s, ~ssa ~mlssao que tem a Imen ~ o o In- tados, vivemos hoje no Brasil uma crise crescente,
saclável, apetite legiferante do .P~der Execu~lvo, que uma carência de polfticas sociais, e esta crise incide
v~m !egl~lando através .da reedlçao das medIdas pro- especialmente sobre a área de saúde.
VISÓrlaS, Instrumento criado para momentos de emer- ,ft ,

gência e que teve sua função completamente detur- O ~odelo de poHtlca economlc~ ~d.otado em
pada nos últimos anos. nosso Pais ~ aquele q~e segue o re~eltuano do Fun-

Com o fim do recesso parlamentar, sem dúvida do Mo~etáno Internacional, q~e. eXige cort,es cada
o Congresso terá mais tempo e tranqüilidade para vez '!1alores nos or~ament~s, publlcos, especlalment.e
apreciar e votar as matérias que o Executivo insiste n~s areas das polftlcas S?Cla!S, p~ra gerar um supera-
em decidir por conta própria, numa inversão inaceitá- vlt, chamado de ~uperávlt prlmarlo ~ gerado e":l v?lu-
vel das funções dos Poderes da República. me ~a~a vez f!l~lor para pagar os Juros e o prinCipal

, da d,Vida braSIleIra.A maior prova de que os recessos parlamenta- . , .
res são dispositivo anacrônico está no exemplo que Para que se tenha uma Idéia, Sr. ~r~sldente: de
vem sendo dado pela reforma do Poder Judiciário no 1997 até 2000, a part~ do orçamento pubhco.d:stma-
que diz respeito à limitação do recesso forense. da a? pagamento de Juros cres~eu~ de 45 bllhoes, o

O fim dó recesso parlamentar vem sendo exigi- que Já era absu~do~ para 13~ bllhoes, a~mentando,
do pela opinião pública, que tem rejeitado com vee- portanto, em 85 b~lh?es de r~als, o que ~qUlvale.a ~ua-
mência os privilégios concedidos a políticos. Os cida- tro orçament~s publ~cos da a~ea de saude brasll~lra.

dãos já deixaram claro sua insatisfação em relação , ~ssa crise obriga um nu~ero cada vez ,maior d~
ao assunto sobretudo quanto às convocações extra- brasileiros a procurar alternativas de atendimento a
ordinárias do Congresso, que impõem pesados gas- saúde na área privada, pois não encontra~ isso no
tos aos cofres públicos. A moralização do Poder Le- SUS, que deveria atender a toda a populaçao.
gislativo é imprescindível para o bom funcionamento Epara que se tenha uma idéia do impacto do des-
da democracia e para a legitimação das instituições governo Fernando Henrique Cardoso, nesses seis
de modo geral. anos, para a área de saúde, quando ele assumiu a Pre-

Nossa proposta caminha no sentido de regula- _ sidência da República, 4 milhões de brasileiros utiliza-
mentar as férias dos Parlamentares para que eles dis- vam planos privados de saúde. Hoje esse número supe-
ponham de um mês de descanso por ano como qual- ra a faixa dos 40 milhões de brasileiros. Ou seja, a crise
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programada do sistema público significa um grande na- Os planos privados oferecem um preço relativa-
g6cio para drenar cidadãos e pacientes, que se vêem mente baixo para atrair os jovens para os planos pri-
obrigados a comprar seguros privados de saúde. vados. Enquanto esses jovens e essas pessoas de

Se não bastasse esse crescimento artificial e média idade geram lucros para os planos, são
brutal do mercado privado na área de saúde, o Gover- bem-vindos e permanecem nos planos. E quando al-
no Fernando Henrique Cardoso não tem cumprido as cançam a faixa etária em que precisarão se utilizar do
suas obrigações na fiscalização efetiva desse merca- serviço de saúde, os planos aumentam seus preços
do privado de saúde. Hoje os planos privados de saú- barbaramente e, com isso, expulsam os idosos, que
de, que movimentam um mercado de mais de 10 bi- não poderão ser atendidos depois de terem pago du-
Ihões de reais por ano, que atendem a mais de 40 mi- rante vinte ou trinta anos, tendo, dessa maneira, de
Ihões de brasileiros, estão cometendo diversos abu- buscar atendimento no SUS, reforçando as filas.
sos - não estou aqui generalizando, evidentemente -, Sr. Presidente, espero que esta Casa tenha for-
estão desrespeitando as leis e, em alguns casos, com ça política para instalar essa CPI, abrir essa cai-
a conivência do Governo, da Agência Nacional de Sa- xa-preta e investigar os planos privados de saúde.
úde Suplementar, executando leis lesivas aos usuári- O SR. RAINEL BJ..RBOSA (Bloco/PMDB - TO.
os e aos pacientes que se utilizam do seguro-s_aúde. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras

Por isso, apoiado por mais de 280 deputados, e Srs. Deputados, o Estado do Tocantins finalmente
talvez agora mais de trezentos, ingressei há sete dias vai ter a sua universidade federal pública e gratuita.
com um pedido de instalação de Comissão Parla- Afinal, era o único Estado da Federação que não tinha

_mentar de Inquérito para investigar o mundo dos pla- uma instituição de ensino superior público federal. O
nos privados de saúde. anúncio foi feito pelo Presidente da República, Fer-

Vou citar alguns exemplos, Sr. Presidente, Sr"s e nando Henrique Cardoso, na última sexta-feira, dia 26
Srs. Deputados. O principal deles: não há nenhuma de maio, durante visita ao Tocantins, mais precisa-
regulamentação econômica dos planos privados de mente no Município de illliracema de Tocantins, na
saúde, que executam aumentos abusivos, pois não construção da Hidrelétrica do Lajeado, ocasião em
têm uma relação direta com os aumentos de serviços que S. Exª enviou a esta Casa projeto de lei instituindo
médico-hospitalares. a Universidade Federal do Tocantins.

Dessa forma, algumas vezes, cidadãos brasilei- Sr. Presidente, trata-se de uma vitória de toda a
ros que pagaram durante dez ou quinze anos um pla- sociedade tocantinense, mas, fundamentalmente,
no de saúde são expulsos dele porque não conse- dos estudantes da Universidade do Tocantins -
guem suportar o aumento da mensalidade imposta. UNITINS, que cruzaram os braços em todo o Estado,

O Governo deveria, por meio da Agência Nacional fazendo greve - até de fome -, manifestações públi-
de Saúde Suplementar, regulamentar essa situação e cas, assembléias, reuniões, contra o projeto do Go-
exigir planilhas públicas para justificar esses aumentos, verno Estadual de privatizar a Unitins, que, até este
autorizando o aumento quando fosse o caso, na defesa momento, é uma universidade estadual, na qual, até
do interesse público, na defesa dos 40 milhões de brasi- recentemente, os estudantes pagavam mensalidades
leiros que se utilizam dos planos de saúde. para estudar.

Segundo, os planos privados de saúde cons- O pagamento de mensalidades foi suspenso
trangem diversos profissionais médicos a alterar con- pelo Governo Estadual exatamente quando o proces-
dutas determinadas por uma questão técnica, médi- so de criação da universidade pública no Estado tor-
ca, para restringir o pedido de exames e o número de nau-se irreversível.
dias de internação, evidentemente incidindo de ma- Sr. Presidente, também é necessário destacar a
neira lesiva e fora da legalidade contra a boa conduta ação cidadã de muitos professores e pais de alunos
no atendimento a esses pacientes. que tiveram a coragem de enfrentar com galhardia

Terceiro, na medida em que as pessoas avan- essa atitude do Governador de querer cobrar pelo en-
çam na idade, os planos privados de saúde fazem au- sino que poderia ser gratuito aos estudantes universi-
.mentos estratosféricos para expulsar os pacientes tários. Eles deram, sem dúvida, uma nontribuição vali-
mais idosos dos planos. asa ao espírito de luta estudantil, que não temeu a po-

Sr. Presidente, voltarei a esta tribuna outras ve- lícia nem represálias de qualquer sorte.
zes para trazer outros argumentos, mas quero falar, Sr. Presidente, SrBS e Srs. Deputados, é preciso,
para concluir, especialmente desse tema da expulsão além de toda reverênci~ e agradecimento ao Presi-
dos idosos. dente da República por tirar Tocantins do ostracismo
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de não possuir uma universidade pública federal, des- Sr"s e Srs. Deputados, na semana passada o magis-
cobrir o porquê de o Governo do Sr. Siqueira Campos trado Dr. Jorge Wagih Massad foi elevado à condição
ter recuado de seu intento de privatização da Unitins. É de Juiz do Tribunal de Alçada do Paraná.
o mesmo Governo que há dois meses agia contra o Dr. Jorge, que ingressou na magistratura do
ensino público e gratuito que agora aparece como de- meu Estado há mais de vinte anos, começando por
fensor e o principal responsável pela articulação para a Cornélio Procópio, passando por Sengés, Guaíra, Ira-
criação da Universidade Federal do Tocantins. ti e Curitiba, ingressa agora em nosso respeitado Tri-

Sr. Presidente, mais uma vez o joio tem que ser bunal de Alçada, onde, com certeza, irá ainda mais
separado do trigo. É preciso separar a verdade da abrilhantar aquela Corte de Justiça.
mentira. A luta pelo ensino superior público e gratuito A par disso, Dr. Jorge Massad assumiu recente-
no Tocantins não vinha sendo feita pelo Governo mente a Presidência da Associação dos Magistrados
Estadual, que, na pessoa do Governador Siqueira do Paraná, eleito para o biênio 2000/2002. Sua cam-
Campos, chegou a deixar os estudantes estupida- panha vitoriosa junto aos juízes paranaenses se ali-
mente detidos sob o sol forte na cidade de Gurupi cerçou no lema da "luta intransigente pela valorização
sem acusação alguma que justificasse tal iniciativa, e pela independência do magistrado".
além da vontade do Governador. Aliás, Sr. Presidente, a magistratura do Paraná

E mais: esse mesmo Governador agrediu uma merece nossa homenagem por prestigiar essa idéia
estudante, que sequer conseguiu registrar ocorrência que deveria ser o estandarte de ordem para todo o ho-
no mesmo dia na delegacia, porque o delegado disse mem civilizado. Na linguagem de Platão, a cultura hu-
que não a registraria contra o Governador. No mesmo mana é formada pela objetivação de valores, Ódireito é
período, o Sr. Governador também agrediu uma jor- a objetivação do anseio humano por justiça e seguran-
nalista do jornal Diário do Tocantins, tomou da 'pro- ça. E qual o instrumento para a concretização de tama--
fissional o seu gravador e apreendeu a fita, que já ti- nhos anseios? Os juízes. Por isso o grande Rui, na
nha três ou mais entrevistas gravadas. . "Oração aos Moços", teve espírito lúcido e imparcial

Essa é a face oculta do Governo e do Governa- para assumir a importância transcendente do magistra-
dor do Tocantins. E os estudantes da Unitins a conhe- do nessa frase lapidar: "É a magistratura que vos ides
cem muito bem. A Universidade Federal do Tocantins votar? Elegeis, então, a mais eminente das profissões a
é uma vitória deles, é uma vitória para as próximas que um homem pode se entregar neste mundo".
gerações de tocantinenses e para o futuro do Estado. Sr. Presidente, Calamandrei apontava, na contem-
O Governo Estadual segue como oportunista quando plação cotidiana das tristezas humanas, o drama dos juí-
tenta, e às vezes consegue, tirar vantagem de iniciati- zes, ao que José Renato Nalini acrescentou a solidão. O
vas que jamais lhe pertenceram. poder isola nos cumes, dizia o solitário Nietzsehe. Nós,

Sr. Presidente, a Universidade Federal do Tocan- militantes do Direito e Parlamentares - aliás, ainda hoje
tins, na era do conhecimento em que vivemos, será votaremos a reforma do Judiciário no plenário desta
com certeza o celeiro das melhores cabeças, das me- Casa -, bem sabemos o quanto de coragem, inteligência
Ihores soluções para a construção de um futuro melhor e hombridade demanda a tarefa de julgar.
para o Tocantins, com mais educação e formação dos Na magistratura repousam as garantias do cida-
profissionais necessários à sociedade, capazes de dão. Na inteligência de cada julgador estão armaze-
contribuir para a transformação da injustiça social em nadas as esperanças de milhares de injustiçados. No
qualidade de vida para todos. É o que todos os tocanti- labor quase sobre-humano dos juízes escora-se uma
nenses esperam desse Governo, que foi ao Tocantins plêiade de miseráveis, que, sem nada nos bolsos, ain-
para criar a Universidade do Tocl!ntins. da mantêm a dignidade no coração enquanto aguar-

Durante o discurso do Sr. Rainel Bar- d~m justiça. A massa que pas~a fome.no~ morros e
bosa, o Sr. Jaques Wagner, 39 Secretário, n~o desce para saquear.ar~aze.ns; a ~Is.érla curvada
deixa a cadeira da presidência, que é ocu- dluturn~mente sob.r~ maqUinas Industrrals, ~ecendo ~
pada pelo Sr. Marcelo Déda, § 29 do artigo prosp:rrdade alheia, os explor~dos pelo sistema fl-
18 do Regimento Interno. nancelrO, ta~t~ no setor pro.du~lvo quanto ~a ~asca

rada escravldao da casa proprra, esperam Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Déda) - Conce- Sr. Presidente, sabemos o quanto de poder há

do a palavra ao Sr. Deputado Osmar Serraglio. na magistratura e admiramos o quanto de parcimônia
O SR. OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMDB - e humildade existe ladeando a capacidade de dizer o

PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Direito. Quando afrontam o direito à remuneração jus-



NOTA OFICIAL DO CONSELHO NACIONAL DE
SECRETÁRIOS DE SAÚDE N!! 3/2000

UM APELO AOS EXCELENTfsSIMOS
SENADORES DA REPÚBLICA

Os Secretários da Saúde dos 26 Estados e do
Distrito Federal, reunidos em Assembléia Geral no dia
12 de maio de 2000, em Florianópolis/SC, delibera
ram, por unanimidade, manifestar enfático e integral
apoio à aprovação da Proposta de Emenda Constitu
cional que vincula recursos para o setor saúde (PEC
Aglutinativa n!! 86-A), em tramitação no,Senado Federal.

A emenda em discussão no Senado e já aprova
da na Câmara dos Deputados estabelece o princípio
de vincular para a saúde parcelas das receitas própri
as dos orçamentos públicos municipais e estaduais,
bem como critérios de progressão do orçamento federal.

A previsibilidade orçamentária e a definição de
recursos estáveis permitirá aos gestores do Sistema
Único de Saúde - SUS, um planejamento preciso e
tecnicamente estruturado, com enfoque de médio e
longo prazos e, conseqüentemente, a eXekl,l~.9.. de
projetos, programas e ações com sustentabilidade.

O plenário do Conass manifestou, ainda, sua
profunda preocupação com a insuficiência dos recur
sos federais destinados para o Ministério da Saúde
no ano 2000, que aponta um déficit orçamentário de
no mínimo R$2,067 bilhões, considerando-se apenas
a manutenção das atividades de Assistência à Saúde
(atendimento ambulatorial e internações hospitala
res) prestadas no ano passado, o que pode gerar a in
terrupção de ações assistenciais e até mesmo de pro
gramas de prevenção e promoção da saúde.

Sem dúvida, não há mais como permanecersob
a atual indefinição de recursos orçamentários previsí
veis e suficientes para a saúde nas três instâncias de
governo, como condição indispensável para o apri·
moramento do Sistema Único de Saúde e incorpora
ção de melhorias em todos os níveis de atenção e
serviços disponibilizados à população.

Nestes termos, os Secretários Estadu..ais da Sa
úde manifestam seu apelo aos Senhores Senadores
da República pela aprovação da referida PEC, no
sentido de garantirem recursos estáveis.e suficientes
para o Sistema Único de Saúde, na exata visão de
que assim estarão prestando inestimável serviç(i'para

, , ~",ft '

28978 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

ta dos magistrados, não podemos deixar de pensar: Insisto: o fato de não se votar essa proposta está
quem gostaria de ser julgado por um juiz sem paz de causando um prejuízo ao povo do Brasil, principal-
espírito? E onde encontrar tal paz, quando problemas mente à parte mais pobre da população.
financeiros even~ualmen.te enxameiam o espírito mol- NOTA A QUE SE REFERE O
dado para as cOisas mais elevadas? ORADOR:

S(" e Srs. Parlamentares, lembro referência de
WiII Durant sobre certas cidades da Holanda, onde
tive o privilégio de estudar, como bolsista do Reino
dos Países Baixos, e onde os lapidadores de pedras
preci6sas vivem em obscuras oficinas, ocupados
quase o dia todo a pesar, em balanças de precisão,
pedras tão raras que bastaria uma só para os tirar da
miséria. À noite, quando as entregam faiscantes, à
força do polimento, a quem ansiosamente as espera,
preparam serenamente, sobre aquela mesma mesa
onde pesaram os tesouros alheios, sua ceia frugal,
partindo, sem inveja, com as mãos que lapidaram os
diamantes dos ricos, o pão de sua honesta pobreza.

Assim também vivem os magistrados do meu
Estado e deste País, aqueles que dignificam a função
de julgar.

Por isso, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados,
na pessoa do Dr. Jorge Wagih Massad, Presidente da
Associação dos Magistrados do Paraná, presto mere
cida homenagem a essa classe de tão invulgar cora
gem, inteligência, elevação de espírito e humildade,
que postula sua devida valorização e inarredável in
dependência.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Déda) - A Presi
dência se solidariza com o denso discurso de V. Exll,

Deputado Osmar Serraglio, e também direciona en
cômios à magistratura brasileira e paranaense.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Déda) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Jorge.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. De
putados, quero registrar no plenário da Câmara dos
Deputados um documento firmado por todos - repito,
todos - os secretários estaduais de saúde do Brasil
em defesa da PEC que estabelece orçamento mínimo
obrigatório para a União, Estados e Municípios no fi
nanciamento do SUS.

Trata-se de nota oficial do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde - CONASS, firmada em 23 de
maio de 2000, em Brasflia.

Sãosec-retários-Iigados a Governos estaduais
do PT, PSB, PSDB, PMDB, PFL e PPB, em uma rarís
sima unanimidade nacional.

Esperamos que este documento sensibilize o
Senado Federal'a votar finalmente essa proposta de
emenda à Constituição.



Srasflia - DF, 23 de maio de 2000

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoS 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, gostaria de iniciar meu pronuncia
mento dizendo que acabei de chegar da Esplanada
dos Ministérios, onde participei da passeata dos estu
dantes promovida pela UNE e pela UBES. Houve
também um ato político em frente ao MEC, em que os
participantes manifestaram sua insatisfação com o
Governo, por meio de palavras de ordem como "Fora
FHC e o FMI", e portaram faixas e bandeiras de pro
testo ao plano emergencial para a educação, reserva
de vagas nas universidades públicas e apoio à greve
dos servidores públicos federais. Registro o fato com
muita satisfação e reitero o apoio que a bancada do
PCdoS tem dado à luta social e à manifestação de tra
balhadores e estudantes brasileiros

Em segundo lugar, gostaria de fazer um registro
sobre uma questão que certamente muito está indig
nando todas as bancadas do Congresso Nacional.
Nós já passamos por uma CPI do Orçamento, que in
vestigou os chamados anões do Orçamento. De tal
maneira que a Comissão de Orçamento era uma co
missão da qual alguns sequer gostariam de partici
par, em função da péssima imagem que ela tinha. No
entanto, houve um processo de moralização dos seus
trabalhos, por meio de grande dedicação e esforço fe
itos por vários parlamentares da Oposição e mesmo
da base do Governo no sentido de valorizar o trabalho
do Congresso Nacional nas questões orçamentárias.

Nós não aprovamos o Orçamento de 2000 em
1999, mas some!1te em abril último deste ano. Ele foi
sancionado este mês, maio, e 50% das verbas nele
previstas já saem com contingenciamento, quando
não houve vetos ao Orçamento. Ou seja, não houve
uma negação do Orçamento, mas sim contingencia
mento exatamente daquilo que o Congresso Nacional
acrescentou. Quer dizer, o trabalho deste Parlamento
foi jogado no lixo. Voltou-se ao projeto original do Go
verno, da política orçamentária do Executivo. Todo o
trabalho do Congresso Nacional foi jogado no lixo, em
função da macroeconomia, "superávit primárion

- en-
tre aspa~. ,- ,

A~sim sendQ, todos os estados sofreram dramá
ticos cortes orçamentários. O Estado do Rio de Janei
ro perg~1,J todas as emendas que contemplavam o
Estado'nas áreas de contenção de enchentes, sanea-
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que a população brasi:~i::i t,mh:~ um:? atenção à saú- í~iento básico, saúde e recursos destinados à
de resolutiva e de boa qualidade. BR-1 01, para viabilizar o plano de emergência da usi-

CONASS - Conselho Nacional de Secretários na nuclear Angra li, que entrará em funcionamento no
de Saúde. próximo mês de junho. Portanto, o corte no Orçamen

to inviabiliza um plano de emergência-para a popula
ção em caso de acidente nuclear.

É uma irresponsabilidade o que se está fazendo
com os recursos públicos do Orçamento da União.
Em prol do quê? Sempre do capital.

Ontem, fizemos reunião da bancada do Estado
do Rio de Janeiro, e imagino que bancadas de outros
estados devem também estar-se reunindo. Vamos ao
Ministro Pedro Parente, para expressar nossa tole
rância zero ao corte. A bancada do Estado do Rio de
Janeiro, inclusive os membros da base do Governo,
posicionou-se pela obstrução de matéria orçamentá
ria enquanto as questões do corte orçamentário nas
verbas do Estado não forem resolvidas, pois nossas
emendas eram para aquisição de equipamentos hos
pitalares, melhoria de atendimento a portadores de
deficiência, questões de segurança e despoluição de
lagoas em todo o Estado, e não apenas da Lagoa Ro
drigo de Freitas.

Há uma imensidão de propostas e projetos sele
cionados. Não há um projeto supérfluo. Não se trata
de projetos individuais, mas sim de emendas coleti
vas. Mas preservam-se emendas individuais e se reti
ram as emendas coletivas, que iriam favorecer um
Estado como o nosso, já maltratado desde o início na
peça orçamentária. Aliás, historicamente, o Rio de Ja
neiro é violentado e vilipendiado na proposta orça
mentária. Obviamente, deve entrar nesse processo
as lutas político-partidárias entre os Governos Fede
ral e Estadual, com as quais a população não tem ab
solutamente nada a ver.

Por isso, Sr. Presidente, registro o protesto, a in
dignação, e a posição de tolerância zero aos cortes
orçamentários do Estado, principalmente porque se
trata de Orçamento que acabou de ser sancionado
sem vetos e para o qual, uma semana depois, contin
genciam-se 50% dos recursos. Quer dizer, é querer
transformar o Congresso em fantoche, a peça orça
mentária em ficção e prejudicar dramaticamente as
populações dos diversos estados. Falo em nome da
população do Estado do Rio de Janeiro, a qual repre
sento, mas acredito que a indignação seja de todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê Srs. De
putados, contrária às expectativas, uma porção de
Brasil mostra-se refratária, ainda, aos esforços incon
testáveis do Governo Federal, no sentido de ser res-
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gatada da pobreza ancestral. É verdade que os cida- nos, que garantam a sobrevivência digna. Com rela-
dãos que a compõem não têm sido esquecidos pelo ção à infra-estrutura, é bom que se diga, os investi-
Poder Central, não se colocam hoje, como no passa- mentos, tanto de responsabilidade estadual quanto
do, vítimas do descaso. Mas é verdade também que municipal, mantiveram-se, nas últimas décadas, em
são vítimas desse mesmo passado miserável, gera- patamares modestos. Por sua vez, a interiorização
dor de estigmas sociais abominosos, condenadores perpetrada durante o regime militar mostrou-se um
de gerações, cancros que se perpetuam e se espa- fracasso. Ao fim e ao cabo, a miséria aumentou.
Iham, de cura tão difícil quanto lenta. De acordo com o IPEA -Instituto de Pesquisa

Em especial, venho referir-me, Sr. Presidente, à Econômica Aplicada, o Nordeste é ainda a região que
região Norte, onde tantos brasileiros vivem a tragédia concentra maior número de indigentes, o Maranhão
humana da privação, da exclusão, do isolamento, da ocupando a pior posição, com 43,11 % da população
ignorância e da fome. Os índices apavoram! E, pior, abaixo do nível de pobreza. A este segue-se o Estado
nem ao menos está sendo possível mantê-los estáve- do Piaur, com 40,25%. No entanto, observa-se em
is. Ali, não há dúvida, estamos perdendo a guerra. ambos uma evolução positiva, a partir de 1990. O Ma-

Se os números absolutos, por si, já desvendam ranhão tinha à época 49,39% de indigentes, enquan-
esse quadro, em toda a extensão de seu desolamen- to no Piauí, pasmem os nobres colegas, chegavam a
to, compará-los, dentro da série histórica da própria 61,15% dos habitantes nessa situação. Também nos
região, é um exercício ainda mais penoso. Acontece, demais estados nordestinos passou-se, digamos, do
nobres colegas, que, proporcionalmente, durante a péssimo para o menos ruim.
última década, o número de indige.ntes, e~ quatro O [ndice de Desenvolvimento Humano Munici-
dos s~te estados, .cr~s:eu: Em Roraima esta o avan- pai, versão para os municípios do rndice de Desenvol-
ço mais brutal da Indlg~~c~a. , . . vimento Humano do PNUD - Programa das Nações
. . Com base e~ crlten~s tecmcos, considera-se Unidas para o Desenvolvimento, sintetiza três gran-
Indlg.ente. uma famlll,a que dl~pon~a de renda per ca- des vetores, a saber: renda, educação e longevidade.
pita Infenor a 40 reais por mes. :OIS bem, Srê Sr~. De- Uma inspeção ligeira no Atlas do Desenvolvimento
putado~, n~q~ele Est~~o, Ror~lma, e~ ~ 990, vlrtual- Humano no Brasil, produzido em 1998, por aquele or-
mente Inexls~lam famlhas assim classificadas. Eram ganismo, em conjunto com o IPEA, a Fundação João
ape~as 0,71~. Em 1997',0 percen~ua.1 saltava para Pinheiro e o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
6,22 ~..No Amazonas, ~numero de I~dlgentes quase tística _ IBGE, demonstra que, na região Norte, até o
dobrou. passou ~e 9:81 ~ pa~a 17,07~. N~ Amapá: o início da década passada, em uma escala crescente
salto esteve próxImo. de 9,04 ~ para 17,~9%'. ~ maior de aferição do desenvolvimento humano, que vai de
percentual, porém, ~ert~nce ao Tocantins, hOJe com zero a um nenhum índice esteve próximo da extremi-
31,84% da populaçao vivendo na pobreza extrema. d d áx~

Sete anos atrás, esse percentual era 30,55%. a e mima. . , . .
Do ponto de vista das ações do Governo Fede- Isso po~t~, Sr. Presidente, .é valido conclUir que

ral, não se trata, Sr. Presidente, de que os programas o Norte brasll~lr?,. apesar da pUjança da natureza, a
e projetos para o Norte sejam menos eficazes, tam- enc~rra~ uma In~lnldad~ de ~ecur~os, que provocam a
pouco se lhes atribua menos importância do que nas cobiça Inter~ac~onal, J~mals deiXOU ~e ser pobr~.
demais áreas onde estão sendo implementados: Em Ago~a,.todavla, fiCOU mais pobre, h~r~elro de uma rUI-
absoluto. O dado concreto, isto sim, é que, lá, o fenô- na tao!men~a q,uanto su~s potenclalldad.es, m~l~gra-
meno da indigência deixa de se subordinar exclusiva- das ate aquI mUitas tentativas em contráno. As Inume-
mente aos êxilós ou fracassos das políticas sociais, ras ações em a.."d~mento não estão produzi~do a es-
para se tipifica~ dentro da moldura específica da eco- perada ressonancla. O povo, lamentável e tnstemen-
nomia local.' te, permanece na condição cruel de refém de um des-

Ele se exp)jca sobretudo pelo recuo da atividade tino amargo.
extrativista, sem que a isso tenham sido criadas alter- Por mais difícil que seja transformar problemas
nativas à altura. O êxodo em dir~ção ao meio urbano, em solução, é preciso continuar a luta, intensificar os
ocorrência, aliás, de dimensão ~acional, desestrutu- meios, driblar os obstáculos, ajudar o Presidente Fer-
rou o campo, onde os índices d~ produtividade sem- nando Henrique nessa tarefa grandiosa. Possa o Nor-
pre foram baixos, por definição. Nas capitais, inexis- te contar com toda a Nação, porque, brasileiros todos,
tem ofertas, quer de trabalho, sobretudo pela baixa é dever comum trabalharmos pela prosperidade de
qualifiçação profissional, ql:'erde'equipamentos urba- cada um de nossos irmãos.
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, A SRA. VANESSA GRAZZiOTIN (Bloco{P.CdoB mil dólares que teria sido depositado numa conta no
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srt exterior em nome do Sr. Amazonino Mendes. Esse
Srs. Deputados, ,a revista IstoÉ desta semana publi- cheque teria sido dado ao Sr. Governador como parte
cou matéria sobre fatos de extrema gravidade, apesar da propina referente à compra de motores geradores.
de se tratar de tema muito antigo e já ter sido objeto Além disso, esse empresário naturalizado nor--
de representação do Deputado Estadual Eron Bezer- te-americano apresentou outros cheques, novos nú-
ra, Líder do pedoB na Assembléia Legislativa do meros de contas, fotografias e documentos, mostran-
Estado do Amazonas, junto à Procuradoria-Geral da do que só numa compra de motores geradores o Sr.
República Governador Amazonino Mendes teria recebido mais

Sr. Presidente, em 1997, o Deputado Eron Be- de 6 milhões de dólares em propinas.
:zerra protocolou representação junto à Procurado- Os parlamentares e a sociedade amazonense
ria-Geral da República contra o ex-Secretário de Fa- estão agora estarrecidos com o fato de que o proces-
zenda do Estaçio ,do Amazonas, Dr. Samuel Hanan, so remetido para Brasília foi, no último mês de feverei-,
hoje Vice-Governador do Estado, o Secretário de Se- ro, arquivado pelo Procurador-Geral da República, Dr: '
gurança do Estado, Dr. Klinger Costa, ainda no cargo, Geraldo Brindeiro. Segundo a revista IstoÉ, a razão
e outros, em decorrência de uma série de irregulari- para esse arquivamento seria uma carta de trinta li-
dades que envolveram a compra de 132 veículos da nhas enviada pelo empresário Juarez Barreto, dizen-
marca Ford Explorer, que foram importados dos Esta- do que tudo não passava de invenção deles.
dos Unidos, a preços superfaturados, para serem utili- Veja, Sr. Presidente, trata-se de razão que jama-
zados pela Secretaria de Segurança Pública. is justificaria o arquivamento de tão grave denúncia

Após protocolada a representação, o Procura- que envolve recursos públicos, o Governador é o Vi-
dor do Ministério Público Federal no Estado do Ama- ce-Governador do Amazonas.
zonas promoveu as investigações e descobriu que as Quero dizer a V. Exª que, por intermédio da Câ-
irregularidades não se restringiam às constantes da mara dos Deputados, estamos estudando os meca-
representação. 'Não vou citar todas, mas uma delas nismos cabíveis para pedir o desarquivamento desse
refere-se à importação desses veículos Ford, que no processo. Enquanto o trabalhador não tem o direito de
Amazonas são chamados de "manduquinhas". receber um salário mínimo pelo menos um pouco me-

A empresa vencedora da licitação foi a Silex Tra- Ihor, pessoas que estão no poder se locupletam va-
ding, que faz parte da holding Sílex. Descobriu-se lendo-se de recursos públicos, o que deve ser por to--
que o Sr. Samuel Assayag Hanan, ex-Secretário de dos nós repudiado.
Estado e hoje Vice-Governador do Amazonas, era, na Durante o discurso da srª Vanessa
~poca, Preside~te da Eletr?~ilex S/A, de Mi~as G?ra- Grazziotin, o Sr. Marcelo Déda, § 29 do arti-
IS, uma ~as em~resas participantes da ~oldlng SIJex. go 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
?escobnu~se al,~da que, apesar de a Sllex vender ~s da presidência, que é ocupada pelo Sr. The-
m~nduqUln~as para o Estado do Amazonas, na gUia místoc/es Sampaio, § 29 do artigo 18 do Re-

de Importaçao sequer aparece o nome da empresa. gimento Interno.
Quem consta como importador é o Governo do Esta-
do do Amazonas, o que se configura em uma forma O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
de se liberar dos tributos a' serem pagos. Mais ainda, Concedo a palavra ao nobre Deputado De Velasco.
Sr. Presidente:":nessa mesma representação foi des- O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL - SP. Sem re-
coberta remessa ilegal de dólares para o exterior, en- visão do orador.) - Sr. Presidente, nobre$.Sr"s e Srs.
volvendo o nome do Sr. Amazonino Mendes. Deputados, gostaria de fazer duas comunicações à

Posteriorinente, um certo empresário chamado Casa.
Juarez Barreto, brasileiro naturalizado .nor- Estamos encaminhando, para as assinaturas
te-americano que vive nos Estados Unidos, esteve protocolares e regimentais, proposta de emenda à
por duas vezes ·perante o.Ministério Público Federal Constituição que dá nova r~dação ao, art. 45, determi-
do Estado do Amazonas não apenas confirmando as nando a eleição dos candidatos individualmente ~ais

denúncias contidas na representação como· também votados à Câmara dos Deputados, às Assembléias
comprovando;, com farta document~ç,ão, outras acu- Legislativas, à Câmara Legislativa e às Câmaras Mu-
sações ainda rnEds graves. nicipais.

'. Para corrOborar uma das denúncias que fez, o Em boa hora, Sr. Presidente, devemos lembrar
Sr. Juarez Barreto apresentou cheque no valor de 500 que o parágrafo único do art. 1ºda Constituição Fede-
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ral reza o seguinte: ''Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos (...)".

No entanto, temos visto pessoas menos votadas
acabarem, porquestão de coeficiente eleitoral, sendo
eleitas em detrimento daqueles que, muito mais vota
dos, são assim preteridos.

A segunda comunicação que faço a esta Casa,
Sr. Presidente, diz respeito à denúncia recebida por
e-mail endereçado ao nosso gabinete, pedindo ur
gentemente informações acerca de notícia fornecida
por um professor da Universidade de São Paulo. Tra
ta-se de denúncia muito séria. Esse professor rece
beu um e-mail, para o qual gostaria de chamar a
atenção desta Casa, do Senado Federal e de todo o
Brasil, com o seguinte teor:

"O Brasil aparece dividido em mapa usado em
escolas americanas. Esses mapas têm circulado nas
escolas situando o Brasil abaixo da região amazônica
e do Pantanal, que aparecem como área de controle
internacional."

Há também uma denúncia no sentido de que al
guns professores norte-americanos estão buscando
o apoio de seus alunos para uma possível interven
ção na Amazônia, a fim de retirar aquela região das
mãos dos destruidores da natureza - e esses somos
nós, Sr. Presidente.

Diz a signatária, a Profll Jacira Aparecida de
Campos Ramos, o seguinte: "Como também sou pro
fessora de Geografia e História, fiquei indignada com
tal noHcia".

Sr. Presidente, estamos fazendo um levanta
mento e, na semana que vem, faremos um pronuncia
mento no Colégio Objetivo de Brasília sobre o assun
to. Queremos levantar um clamor nesta Nação contra
os desmandos que nós, brasileiros, estamos permi
tindo que se façam na Amazâlíía, principalmente por
forças transnacionais que 'há muito tempo estão de
olho em nosso Parspeclamam para si aquilo que
aos brasileiros pertence.

O SR. JOMFASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputa
dos, neste"ano comemoramos dez anos do Estatuto
da Cri,ança e do Adolescente. O Estado de Minas,
jornatde grande circulação no·Estado de Minas Gera
is, cfumingo passado, publicou matéria extremamente
i"riportante em caderno especial, com o tftulo: "Os fi
,lhos do estado". No intróito dessa matéria foi publica
da mensagem que, devido a sua importância esignifi
cado, reproduzo nesta tribuna:

"Uma década de erros que abafaram o
texto moderno do Estatuto da Criança e do
Adolescente. A Lei nl! 8.609 nasceu com o
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apoio de três milhões de assinaturas dirigi
das ao Congresso e entrou em vigor em ou
tubro, três meses depois de assinada pelo
ex-Presidente Fernando Collor, no dia 13 de
julho de 1990. Uma conquista que flagrou o
Estado despreparado para oferecer até
mesmo o que a Constituição da República
preconizava. .

O texto sofreu críticas infundadas, ata
ques de quem acreditava estar diante de um
tratado de impunidade. Protecionista, defensor
da impunidade, uma lei que "passa a mão na
cabeça destes meninos", propagaram. Inver
dades que começaram a ser notadas quando
a prática foi exigida. O Estado nada tinha a
oferecer. Ignorou os adolescentes e agora
gasta com os adultos perigosos em que se
transformaram. Nas ruas de Belo Horizonte,
460 menores perambulam e aterrorizam a po
pulação que exige tranqüilidade.

A ditrcil convivência encontra outro
agravante. Até quem está mais acostumado
ao trabalho com estas crianças e adoles
centes percebe que eles estão mais agres
sivos. O volume de atos infracionais não se
limita aos furtos e roubos no Centro. O tráfi
co de drogas, latrocfnios e homicídios fazem
parte da rotina cruel a que foram condena
dos. A violência que adota os menores en
che de subsídios os defensores da redução
da idade penal e de sanções mais severas
para os adolescentes.

Mas há os que defendem a educação
como pilar. 'o que não é oferecido nos ban
cos das escolas é arrancado do bolso, do
seu pescoço ou pelas janelas', alerta um sa
lesiano que pautou sua vida no trabalho de
recuperação da cidadania destas crianças.
Irmão Mesquita ajudou a elaborar o ECA e
não aceita alterações antes que a aplicação
se esgote. Magistrados da Infância, no en
tanto, aprovaram ontem a Carta de Ouro
Preto em que sugerem uma série de mu
danças no texto, sobretudo no qu~ se refere
ao cumprimento das medidas só
cio-educativas, como são chamadas as sen
tenças aplicadas aos menores."

É a introdução de extensa reportagem infeliz
mente demonstrando que, dez anos após a aprova
ção e a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do
Adolescente, ele ainda não se tornou uma realidade
na maior parte das cidades brasileiras.
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Hoje outra reportagem noticia que alunos per- É preciso, portanto, que os partidos políticos e
tencentes a programa de bolsa-escola em Sergipe as instituições apóiem o Sr. Regis de Oliveira, o seu
estão voltando aotrabalho nos laranjais, porque o Go- governo de transição, baseado na austeridade e na
verno não paga os'25 reais por família, para que estu- moralidade.

demo O exemplo que foi dado e transmitido ao País
Esperamos que o Estatuto da Criança e do Ado- pelo ex-Prefeito Pitta causou grande mal à sociedade

lescente receba a atenção de todos os homens públi- e às instituições brasileiras, com repercussão extre-
cos do País, a fim de que seja revertida essa situação mamente negativa. O noticiário televisivo e jornalísti-
que, dez anos depois, ainda choca a realidade em co, diário, durante meses, sobre desmandos e falca-
que vivemos. truas na administração de São Paulo, transmitiu à po-

O SR. CORIOLANO SALES' (Bloco/PMDB - pulação do País uma péssima imagem do governo
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, paulistano e de seus representantes na Câmara de
S.... e Srs. Deputados, embora interino, o Sr. Regis de Vereadores.
Oliveira assumiu '0 cargo de Prefeito de São Paulo, Encerrado, agora, um ciclo de corrupção e de
fato auspicioso qu'e põe fim ao escândalo em que se humilhação na administração pública paulistana, res-
transformou a administração daquele município nas ta a convicção de que a democracia, embora tenha
gestões Pitta e Ma:luf. seus percalços, ainda é o melhor regime para cons-

Registro neste plenário a posse do Sr. Regis de truir a sociedade e aperfeiçoar as 'suas instituições.
Oliveira como um momento histórico que pode deter- Saúdo, portanto, este momento da posse do Sr.
minar a recuperação da auto-estima do povo do mais Regis de Oliveira como uma grande e extraordinária
importante município do Brasil, que agora tem à sua oportunidade para o povo paulistano de retomar o
frente, infelizmente por pouco tempo, um homem de exercício de suas atividades políticas e públicas den-
bem, honrado e competente e que muito poderá reali- tro de critérios honrados.
z~r para restaurf.lr a dignidade do povo daquela me- O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem re-
tropole. visão do orador.) - Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputa-

Sem dúvida que o Município de São Paulo care- dos, ao- assomar mais uma vez à tribuna desta Casa,
ce de uma administração honesta capaz de recompor gostaria de enfatizar que o Estado do Rio de Janeiro
a respeitabilidade que os paulistanos merecem, e o ainda depende de outros estados para garantir a
Sr. Regis de Oliveira pode ser o passaporte para essa energia necessária a sua população, bem como ao
conquista. seu desenvolvimento. No setor de energia elétrica, o

Como todos sabem, o Sr. Regis de Oliveira teve ~eferido estado é um mercado importador, o que sig-
passagem brilhante nesta casa, fruto de vasta expe- . nifica dizer que é um receptor de boa parte dos recur-
riência no Judiciário, que o credencia a desempenho sos energéticos gerados em outros estados.
à altura do m0"1ento e da expectativa do povo brasile- Essa forma de dependência, porém, está a um
iro, que sofre, com o Brasil in!e!ro, a ~umilhaçã~ ~~e passo de ser modificada. Nos próximos dias come-
esta~a represemando a admlnlstraçao do MunlClplo çam as obras de construção da primeira de uma série
de Sao Paulo. de termelétricas que irão gerar energia a partir do gás

O Brasil espera que sejam implementadas as natura~ de Campos. Eása primeira usina ser~ constru-
medidas que moralizem a administração do Município ída em Duque de Caxias e é resultante do processo
de São Paulo. de privatização empreendido pelo Governo do Presi-

É lamentável que o Município de São Paulo te- dente Fernando Henrique Cardoso.
nha passado pór tanta e tão grande humilhação. E Na década de 50, o Estado do Rio de Janeiro
mais lamentável :ainda foi o papel degradante repre- contava com a geração de energia do sistema Light,
sentado pela Câmara de Vereadores, que não soube mas a estatização do sistema de geração, transmis-
decidir o que era da sua competência política: o afas- são e distribuição de energia tornou esse setor de-
tamento do Sr. 'Pitta da direção da prefeitura paulista- pendente de recursos do Orçamento da União. Com a
na. privatização de empresas como Light e a CERJ, no

Aposse do'Sr. Regis de Oliveira, pelo que se co- Estado do Rio de Janeiro, a iniciativa privada foi con-
nt)ecÉf(jele, enseja que o Município de São Paulo re- vocada para investir em novas fontes de energia elé-
tome ~ sua normalidade, a vida de trabalho, esgarça- trica, como as termelétricas que irão aproveitar o gás
da pela incompétência e pelá corrupção. natural de Campos.
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Depois de sofrer o ônus de sediar uma das mai- viço de Meteorologia, garantindo se haverá ou não
ores refinarias do País, chegando ao ponto de perder praia no final de semana.
a sua autonomia política nos anos negros da ditadura, Antes do Plano Real, os pequenos empresários
sem contar com a poluição ambiental produzida a desfaziam-se de seus negócios para aplicar o seu ca-
partir da Reduc, Duque de Caxias começa agora a pital no overnlgth ou no dólar, pois a remuneração
vislumbrar o outro lado da moeda, o da geração de garantida pela correção monetária era algo espanto-
empregos e de renda a partir de um racional aprovei- so, se tomados os padrões de outros países, mesmo
tamento do gás natural de Campos. do Terceiro Mundo. Em que atividade empresarial é

Ao lado da Reduc, onde será construída a pri- dada a garantia de renda mínima de até 84% em ape-
meira termelétrica privada do Estado do Rio de Janei- nas um mês? Nem a prostituição seria capaz de tal
ro, começará a ser implantado também, a partir de ju- prodígio de rendimento, segundo entrevista do diri-
nho, o Pólo Gás Químico, que irá produzir insumos gente de uma importante federação de empresários a
básicos para a indústria de plásticos, tendo como ma- um programa de tevê nos anos 90.
téria-prima o gás natural de Campos. Hoje, graças à pertinácia com que o Presidente

Essa é a nova face do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Henrique Cardoso continua a defender o
só possível pelo arrojo e determinação do Presidente Plano Real, tudo isso mudou, e os empresários, daqui
Fernando Henrique Cardoso, ao defender e realizar e de fora, estão investindo na ampliação e na criação
mudanças básicas na economia do País, a partir da de novas empresas. Tudo isso é resultado do Plano
implantação do Plano Real. Real, o primeiro que realmente merece o nome de

Com a participação da iniciativa privada e a en- plano, pois permitiu ao País sair do marasmo de uma
trada de capitais estrangeiros, a nossa economia vem inflação de até 84% em apenas quinze dias para uma
desafiando os profetas do apocalipse, enfrentando e economia estabilizada e que cresce a cada dia, mes-
vencendo as crises geradas em outras regiões do mo com os desastres diários das Bolsas de Tóquio,
mundo como na Ásia e na Europa, ao mesmo tempo Nova York ou Londres; com as vicissitudes da Nasdaq
em que mantém sob controle a inflação, responsável e do Sr. BiIl Gates ou diante do quase folclórico mau
pela aceleração da concentração de renda no País e humor do Sr. Alan Greenspan, o todo-poderoso presi-
que deixou tantas viúvas por ar, a suspirar de tédio ao dente do Banco Central dos Estados Unidos.
verem uma inflação que, nos últimos doze meses, N~o fosse a postura quase monástica do Pesi-
não ultrapassa a casa do primeiro dígito. dente Fernando Henrique Cardoso, guardião da nos-

Com a inflação controlada e a economia estabi- sa moeda acima de tudo, os capitais privados estari-
Iizada, os capitais internacionais estão voltando-se am longe de empresas de telefonia, navegação, gera-
para o Brasil. As novas empresas surgem a cada dia, ção de energia, administração de portos, ferrovias e
búscando participar do esforço de todos nós e na cer- rodovias entre outros importantes setores da econo-
teza de que somos um importante mercado consumi- mia nacional. E tudo isso gerando o crescimento da
dor. arrecadação de impostos por parte dos governos mu-

A melhoria nas telecomunicações, com a oferta nicipais, estaduais e da própria União, única fonte de
, de linhas telefônicas, até como brinde, é um bom renda do Poder Público para garantir recursos para a

exemplo do que o País pode fazer livre das amarras educação, a saúde e a assistência social, áreas trpi-
do Orçamento da União e do terror da inflação. cas de governo e que andavam esquecidas pelo go-

A compra de frango nos supermercados por 50 verno no~ últimos cinqüenta anos.
centavos de dólar o quilo, sem tabelamento ou amea- Com o aproveitamento do gás natural de Cam-
ça da Políêra"Federal,é-ri!sultado.dasaud.áJ(ª!.cot1~_or-_ pos na produção de energia elétrica, a economia do
rência, só possível em países com economia estabili- "Esfàaõ dó Rio-de -Janeire-deverá.cr.es.c.el' ainda mais
zada, sem as surpresas de novos planos. nos próximos anos.

Antes do Plano Real, todo o País se concentra- Com a entrada em operação do Pólo Gás Qui-
va às sextas-feiras diante dos aparelhos de rádio ou mico de Duque de Caxias, também aproveitando o
tevê, na expectativa de um novo e fabuloso "pacote", gás natural de Campos, a indústria de plásticos do
como eram denominadas as "novas medidas econô- nosso estado, hoje dependente da produção de São
micas anunciadas pelo Governo para conter a espiral Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, terá autonomia
inflacionária". para crescer e gerar novos empregos.. o que é bom

Hoje, a sexta-feira é mais um dia da semana não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas também
como outro qualquer, sem surpresas, salvo a do Ser- para o País. Afinal, vivemos em uma Federação, e o



Parabéns a todos os que se dedicam à agrope
cuária no Brasil. E parabéns às Secretarias de Agri
cultura dos Estados e ao Ministério da Agricultura,
pela eficiência na área da sanidade animal, agora de
vidamente reconhecida no contexto internacional!

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, observando as alianças eleitorais envol
vendo todos os partidos políticos, em que podemos
percebef-qtle-a-co.erê.n.Q.!ªJ?olítico-ideológica deu lu
gar ao pragmatismo e oportu-nismo'eleitoral, eu fiquei
convencido da relevância e' da urgência da reforma
polftica neste País.

É impressionante como a população fica confu
sa quando vê na cidade a, os partidos x e y aliados

,contra os partidos k e z; na cidade b, vizinha de a, os
partidos x e k aliados contra os partidos y e z; e na ci-
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que é bom para os fluminenses também o será para visões correntes, elas devem proporcionar receita de
paulistas, mineiros, gaúchos, nordestinos e de quem 1 bilhão de dólares.
mais vive neste imenso Brasil. São resultados como esse que nos fazem acre-

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, desejo ditar cada vez mais na pujança do País, na capacida-
ainda neste pronunciamento parabenizar a bancada de do nosso povo e no trabalho do Governo Federal,
do nosso partido pela comemoração dos 5 anos do que vem realizando grandes transformações nos
serviço de rádio da bancada do PSDB. Devemos isso mais diferentes setores da vida nacional. Muitas des-
~ j,ornalista ,Snvia':Martins, a J~sé Maria Trindade, a sas mudanças, embora ainda não percebidas concre-'
E~lca Amorlm e a toda a equipe qu~ tr~b~lha com tamente, criam as condições necessárias para que
afinco e amor, como todos os funclonarlos desta possamos construir bases novas e sólidas rumo ao
Casa. desenvolvimento sustentado que tanto almejamos.

Era o que tinh~ a dizer. A evolução da pecuária brasileira nos últimos
O ~R. AND,~E ~ENASSI (Bloco/P~DB - S~ anos, em meio às dificuldades vividas pelo País em

Pronuncia o segul!1te dJs~ur~o.) - Sr. Preslden!e, S! função da crise internacional que ainda hoje abala pa-
e Srs. Deputados, a mais Importante Organlzaçao íses desenvolvidos e os não industrializados é exem-
Internacional de Defesa .da S~~de Animal (OIE) aca- pio marcante do quanto se tem evoluído na g'rande ta-
ba de co~ceder ao BraSil ce~tlfl?a~O de que os ~eba- refa de superarmos as dificuldades que atrapalham
nhos b~vl~os dos nossos prinCipaiS ~stados crlado- nosso pro'eto de desenvolvimento.
res estao livres da febre aftosa e, por ISSO, passam a • ,J . ,
ter posição de destaque no mercado mundial. E Importante pro~segUlrmos nessa, ~arce~a

Trata-se de um reconhecimento altamente signi- fU,nd~mental entre as tres esfer~s. da adml~l~t~a~ao
ficativo à nossa eficiência no combate àquela doença, p~bllca - federal, estadual e mUnlclpal- e a IniCiativa
bem como à brucelose e à tuberculose, considerando privada, representada pelas classes produtoras.
muito elevados os padrões atuais da pecuária nacio- Hoje, estamos colhendo os frutos de um vitorio-
nal.· so trabalho conjunto em torno da erradicação da febre

Tal conquista, Sr. Presidente, precisa ser ressa/- aftosa na busca de maior qualidade sanitária de nos-
tada e comemorada. Ao adquirir maior credibilidade, sos rebanhos. A plena associação entre produtores e
o Brasil ganha também mais capacidade para expor- administração pública na definição de uma vigorosa
tar produtos agropecuários diante da forte concorrên- política para o setor agropecuário, que contemple to-
cia internacional. E isso é muito bom para o fortaleci- dos os fatores da produção à comercialização e ex-
mento do setor, com aumento de renda nas classes e portação de nossos produtos, servirá de forte estímu-
regiões produtoras, além dos reflexos positivos na ba- lo ao crescimento da renda no meio rural e do PIB na-
lança comercial brasileira. cional, com amplos benefícios a todo o povo brasilei-

A certificação oficial de que São Paulo, Paraná, ro.
Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e o oeste de Mi-
nas Gerais estão há quatro anos sem registrar um só
caso de febre aftosa, além do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, livres da doença há mais tempo, é o
resultado de um grande esforço feito pelos Governos
Federal e Estaduais, em parceria com a iniciativa pri
vada visando melhorar as condições da nossa agro
pecuária. Considerando a maior produtividade do se
tOfLgrª-ças à queda no índice de mortalidade e ao au
mento da nãfãliaaâe.etevando-o--total-de-bmlino_lU19_
Brasil a 163 milhões de cabeças, e ainda a garantia
de absoluta sanidade agora reconhecida, o Brasil
passa à condição ~e mais importante produtor de car
nes capaz de atender à crescente demanda mundial.

Nossas exportações de carne já cresceram
20,3%; 'em 1999, 'e as vendas de carne'bovina rende
ram US$780 milhões, com ganho de 33,3% em rela
ção ao 'Óbtido no anterior. Para este ano, segundo pre-



No Brasil, o Ministério da Saúde promove um
grande - e inédito - debate sobre a publicidade e a
propaganda do cigarro. Pela primeira vez, questio
nam-se na imprensa, no rádio e na tevê os recursos
publicitários de que a indústria lança mão para con
quistar novos fumantes, tema do ciclo de palestras
"Mídia e Cigarro", que se realizou no dia 24 de maio,
em São Paulo, com a presença do Ministro da Saúde,
José Serra.

Por muito tempo, foi ambígua e duvidosa a atitu
de do Governo quanto ao cigarro: parece que à União
interessavam mais os impostos pagos pelos fabrican
tes do que os riscos a que se submetem os 30,6 mi
lhões de brasileiros dependentes da nicotina. Graças
a Deus, a questão, de natureza econômica, passou a
ser matemática - ou, mais singelamente, aritmética,
porque se resume a uma simples conta, em que as
despesas com tratamento médico são consideravel
mente maiores do que os ganhos do Tesouro com o
cigarro.

Entre os diversos tipos de câncer, o de pulmão é
o que mais brasileiros vitima. No ano passado, foram
12.750 óbitos em todo o País - a maioria, todos sabe
mos, provocada pelo fumo. E não é para menos: ao
tragar, o fumante inspira mais de 48 substâncias can
cerígenas - que também se encontram, lembra o Mi
nistério da Saúde, em outros produtos tóxicos, como
os venenos para rato.

~esse ponto, o Congresso Nacional, freqüente
mente a reboque do Executivo, tomou a dianteira, ao
apresentar Projetos de Lei como o de n2 3.21 O-A, de
1997, que proibia o fumo nas aeronaves nacionais de
transporte público em etapas de vôo com duração
igualou inferior a duas horas. A essa proposição,
apresentamos, como Relator, substitutivo que não
apenas desconsidera a duração do vôo, mas estende
a proibição do fumo aos veículos de transporte coleti
vo rodoviário, ferroviário, metroviário e hidroviário, em
todo o território nacional.

Outro Projeto de Lei que tivemos a satisfação de
relatar é o de nº 792, de 1999, do Deputado Josué
Bengtson, que caracteriza como infração o fato de di-
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dade C, vizinha de a e de b, os partidos x e z aliados O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pronuncia o
contra os partidos y e k. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Depu-

Nos palanques e na imprensa local, insultos e tados, o Dia Mundial Sem :abaco, 31 .d~ m.ai~, come-
ofensas morais substituem o debate de idéias e de morad~ e~ todos ~s contlne~tes, !Ol InstltUI~O pela
programas, e esta é a fórmula para esconder a incoe- OrganJzaça~ Mu~dl~1 d~ Saude visando, prlnclpal-
rência de todos os envolvidos. mente, a tres o~Jetlvos. fortalecer a campanha de

• A' , • controle do tabagismo; dar a conhecer os males que o
. As . des~ulpas pela 1~lcoere~~I~ polltl- fumo impõe ao ser humano; e demovê-Io, assim, do

cO-Ideológica giram em torno das especificidades 10- vício que leva milhões de pessoas à doença e à mor-
cais" e da "não-nacionalização" dos partidos, ou seja, te .
o discurso é moldado para cada eleição, para cada .
aliado e para cada conveniência.

Seria muito bom que a coerência políti
co-ideológica fosse uma construção espontânea do
processo político-eleitoral democrático, ou seja, que o
próprio eleitor fosse apontando e selecionando os
partidos representativos da sociedade com base em
seus programas e suas práticas.

Eu não tenho dúvida de que esse processo está
ocorrendo, mas de forma muito lenta. Vivemos uma
quase democracia com pouco mais de dez anos de
existência, com apenas três eleições presidenciais,
sendo uma delas viciada pelo processo de reeleição.
Isso tudo exige uma reflexão sobre como avançar
nesse processo.

A questão fundamental da reforma política é de
finir as formas de controle popular sobre os poderes,
ou seja, sobre as autoridades em geral, e no caso es
pecífico daqueles que são eleitos pelo voto popular,
as formas do eleitor exigir o cumprimento do progra
ma e propostas apresentadas durante a campanha.

Isso é fundamental para estabelecer a fidelida
de programática que deve estar acima da fidelidade
partidária. O fato de um candidato não cumprir com o
programa por decisão pessoal ou por vontade pró
pria, é mais grave para a democracia que a mudança
de partido, embora essa última tamb.ém seja extrema
mente negativa. ,

Concluo :9izendo que a reforma política, ou
avanço polfticó-institucional, deve apontar para a pos
sibilidade de alianças nacionais com desdobramen
tos nos Estados e Municípios, vedando-se alianças
municipais que contrariem as alianças nacionais.

Deve também estabelecer o financiamento pú
blico exclusivo das campanhas eleitorais e o controle
popular sobre os mandatos eleitorais.

Sei que o tema é complexo e polêmico, muitos
outros itens da reforma política ainda estão em estu
do, mas que isso não seja motivo para o congresso
não colocar na Ordem do Dia.

Era o que tinha a dizer.



No Brasil costuma-se primeiramente recrutar o
policial para depois treiná-lo. Em Roraima, a exemplo
do que já acontece com sucesso em outras partes do
mundo, primeiramente se formará o profissional em
segurança para depois aproveitá-lo inclusive na pre
venção e repreensão do crime.

Eis aí uma induvidosa contribuição para a solu
ção da crise de segurança e da crescente violência,
que tanto inquieta a população brasileira.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI""" e Srs. Depu
tados, é com muito pesar que informo a esta Casa o
falecimento, segunda-feira última, do meu querido pri
mo, amigo e ex-Prefeito de Nilópolis, Miguel Abrão.

Vítima de seqüelas de enfermidades ocorridas
tempos atrás, Miguel Abrão cedeu ao Chamamento
do nosso Pai todo-poderoso e nos deixou, abrindo um
enorme vazio no seio da família Abrahão David e da
sociedade nilopolitana, que dificilmente será preen
chido. Trata-se de um homem bondoso, simples e de
votado, não apenas à sua família e aos seus amigos,
mas sobretudo àqueles que o procuravam nos mo
mentos de sofrimento e de aflição.
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rigir veículo automotor fazendo uso de cigarro ou de Entretanto, entendo que toda e qualquer pro-
qualquer outro produto fumígeno. São iniciativas prá- posta de solução há que considerar a questão educa-
ticas em defesa da saúde não apenas dos fumantes, cional. Épreciso definir uma política de segurança pú-
mas de todos os homens, mulheres e crianças que blica e de combate à violência; quiçá seja necessário
com eles convivem. Porque este é o aspecto que dife- repensar o papel das Forças Armadas; é mister inves-
rencia o tabagismo dos outros casos de dependência tir mais e melhor na área.social; é preciso reestruturar.
química: enquanto, na maioria das vezes, o vício cau- e reaparelhar a polféia,-assim como' melhor remune-
sa danos somente aos que dele sofrem, o fumo inco- rá-Ia; á preciso desarmar a população; todavia, é mis-
moda e agride e molesta a quem não pode rebater a ter, sobretudo, melhor preparar as forças policiais
fumaça. São os fumantes passivos, vitimados pela ar- para desempenharem com mais eficiência sua tun-
rogãncia, pela grosseria e pela pouca educação de ção de prevenir e reprimir o crime em um Estado De-
quem nega ao próximo o simples direito de não fu- mocrático de Direito.
mar, de não encher os pulmões com uma droga que Nesse diapasão, rnerece elogios a recente inici-
vicia e mata. ativa do Governo do Estado de Roraima, no que tem

E, finalmente, não poderíamos deixar de menci- sido seguido por outros Governos Estaduais, como o
onar o Projeto de Lei nE 1.345, de 1999, de nossa au- de Goiás.
toria, que substitui 'o ramo de fumo na composição Justamente por entender que a solução para a
das armas nacionais. crise da segurança pública passa, necessariamente,

Em uma realidade assolada pelos males decor- pela educação e profissionalização da polrcia, o Go-
rentes do narcotráfico e do crime organizado, a ima- vernador Neudo Campos estará criando ainda neste
gem do tabaco também está associada ao vício que ano, em Boa Vista, uma escola de educação profissi-
escraviza para sempre segmentos significativos da onal em segurança. Com financiamento do ProeplMi-
sociedade aos interesses das grandes indústrias fu- nistério da Educação e tecnologia do Consórcio de
mageiras, via de regra controladas pelo capital inter- Segurança Pública e Privada de Quebec, Canadá, a
nacional. escola terá como finalidade a formação, em nível má-

Esse, Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputados, o dio, de profissionais na área de segurança pública e
sentimento com que registramos, neste 31 de maio, o privada, os quais, ao final, poderão ser aproveitados
Dia Mundial Sem Tabaco. Que os brasileiros dêem pelas várias Polícias, pelas empresas de segurança
uma prova de inteligência e de civilidade, jogando na etc.
lata do lixo o último cigarro em favor de uma vida me
lhor, mais saudável e mais feliz.

O SR. LUCS BARBOSA (PFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, muito se tem discutido ultimamente sobre a
crise da segurança pública no País. O Presidente da
República elegeu a matéria como uma das priorida
des de seu segundo mandato. O Presidente do Con
gresso Nacional defende o emprego das Forças
Armadas no combate à violência. Lideranças políticas
de esquerda preconizaram uma melhor distribuição
das riquezas e do acesso à educação. Há quem de
fenda a unificação tias Polícias Civil e Militar. Repre
sentantes das clas~es policiais preconizam uma me
lhor remuneraç,ão e aparelhamento das forças polici
ais. Tramita- no COflgresso Nacional um projeto de lei
que proíbe o port~ de ar.rna"'ae fogo pela população
em geral. "

Evidentemente, todas essas propostas são váli
das e devem ser levadas em conta na busca da solu
ção para a crise da segurança pública e para o assus
tador aumentá da violência urbana e rural em todo o
Pafs. .
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Integrante da Secretaria de Estado de Seguran- Foi a vontade de Deus, por isso os corações dos
ça Pública, como detetive da Polícia Civil do Rio de nilopolitanos, que o amavam estão aos pés do Se-
Janeiro, Miguel foi um dos primeiros integrantes de nhor, rogando paz eterna para a sua bela alma.
nossa família a deixar-se seduzir pelo desejo de ser- O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia o
vir à causa pública. A partir de 1958, ele começou a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
dividir sua vida entre a família e a busca de melhores putados, notícia grave nos chega às mãos. A Gazeta
condições de vida para o povo de sua terra. Mercantil do dia de hoje traz duas informações im-

Sempre com muita destreza e carisma, Miguel po~antes: cerca de 1. bilhão e 700 mil, r~ais por ~no
Abrão foi galgando espaço no cenário político, trans- deixam de ~er ,recolhidos aos cofres, pu~lI~os, devido
formou-se em uma das maiores lideranças nilopolita- à sonegaçao fiscal; e as mesmas dJs!rJb~ldoras que
nas e conquistou definitivamente o seu espaço, che- sonega":, também adu~era~ combustlvels - no caso
gando à Presidência da Câmara Municipal e muito da gasolln,a - e~ que sa~ misturados solvente d,e bor-
contribuindo para que o meu Governo, na Prefeitura rach~ .e ainda,alcool ~nldro em v~l~me su~enor ao

d N'I' I' t 1973 1977 t d t permitido. Ao alcool hidratado é adICionada agua eme I opo IS, en re e , ranscorresse en ro t'd d . d t ' d. . , , quan I a e maior o que a au onza a.
de um clima de normalidade e êXito. A harmOnia entre " ,', _
os Poderes Legislativo e Executivo nilopolitano 10- TaiS d~lItos trazem enorme preJulzo a Naçao e

. '1' , d d aos consumidores.grou-me o pnvl eglo e passar o cargo com uma as _.,_
maiores aceitações já vista até então. No caso.da sonegaç~o fiscal, dOIS ,:spectos sao

. _, . " , , relevantes: o .mpacto SOCIal da sonegaçao e o dese-
MIguel Abrao continuou a sua traJetona polltlca quilíbrio que proporciona ao mercado de venda de

pavimentada na probidade e no respeito à coisa públi- combustíveis.
ca,.o que r~~ultou na,sua ~scensão à che~ia do Exe- O impacto social- devido ao volume de recur-
CutlVO mUniCipal de Nllópo!ls, er:" 1982, mais uma,v~z sos que deixa de ingressar nos cofres públicos - ma-
se desta~a~do pelas ~uas ~ualldades ,como admlnls- terializa-se na redução de serviços essenciais à po-
trador pu?hc~. Tanto e assim que abnu espaço pa~a pulação, como mais e melhores escolas, hospitais e
que meu Irmao, o ex-Deputado Estadual Jorge DaVId postos de saúde. Os recursos poderiam também es-
o sucedesse como mandatário da cidade, culminando tar contribuindo para solucionar o problema do de-
assim um ciclo promissor de realizações jamais visto semprego e da reforma agrária, assuntos que ultima-
na cidade de Nilópolis.. mente têm preocupado a população e o Governo.

Bom chefe-de-família, pai zeloso, Miguel Abrão A evasão fiscal em grandes proporções passou,
com certeza cumpriu aqui na terra, com muita eficiên- a ocorrer depois da desregulamentação do setor de
cia, a missão que o nosso Deus Pai lhe determinou. abastecimento de combustíveis. É um escândalo pira
Foi humilde, temente a Deus, e respeitou o seu seme- o qual concorrem revendedores, distribuidores e i,nfe-
Ihante. E a prova maior foi dada, nesta segunda-feira, lizmente também juízes.
por ocasião do seu velório, na quadra da Escola de As distribuidoras e os revendedores que adotam
Samba Beija-Flor, por onde passaram milhares de tal prática alegam basicamente inconstitucionalidade
pessoas de todas as classes sociais, credos religio- da substituição tributária e imunidade n~ operações
sos e ideologias, para dar-lhe um até breve, já que um com combustíveis, recorrendo à Justi~a com base
dia estaremos todos juntos, novamente, sentados ao n:sse ~rgume~toe obtendo Iiminarmerte a susp~n-

lado do nosso Pai celestial. sao da retençao das parcelas do PI,8 e da CofinS.

SOII'C',tO tolerante e t' Essas parcelas deveriam ser recolhidas ao Erário pe-
, I. pres Imoso por quase qua- I d" t'b 'd d d d' 'd

t d ' d "t t M' I Ab - d f Id as IS n UI oras, no caso e pro utos a qUIrI os pe-ro eca as Inln errup as, IQue rao es ra ou ' , ,
Ih f, b d' d I'd' d d los revendedores e pelas reflnanas, no caso das aqUl-

com orgu o e Ir~eza ~ an eira ~ so I ane a e sições pelas distribuidoras.
humana, sempre Intransigente às deSigualdades so- H' t b' '" d'd I J d'. . . , a am em as Imlnares conce I as pe o u 1-
ClalS que o cercavam e o estarreclam. 'á ' 't ' ,- d b t' ,CI no que perml em a aqUls.çao e com us .vels -

Todos os predicados que envolviam a pessoa alegadamente para comercialização em estado que
humana e política de Miguel Abrão enfeitiçaram a cá- não aquele onde foi produzido - sem a incidência do
lula social de Nilópolis, que o viu, já nesta saudosa ICMS, permitindo a redução de custo em até 31 %,
terça-feira, passar grandioso, imponente, certo da que, por não ser recolhido, é repassado, como des-
m-.ão cumprida, no alto do carro do Corpo de Bom- conto, ao preço final, caracterizando concorrência
beiros para sua última e verdadeira morada. desleal.
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As liminares concedidas por juízes, sem que se les que se recusam a pagar impostos, contra os que
possa precisar a razão, postergam o julgamento do os pagam em dia.
mérito, contrariando a boa prática judiciária. Isto é tão O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB _ SC. Pro-
escandaloso quanto a pretensão de deixar de reco- nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, SI'"' e
Iher contribuições legais e oficiais. Srs. Deputados, peço a atenção de V. Exasno que ago-

O desequilíbrio do mercado de combustíveis ra vou relatar. Existem em nosso País várias crian-
está fazendo com que revendedores que operam com ças/pessoas especiais com problemas físicos, congê-
ética e dentro do regime tributário legal, isto é, sem o nitos etc. Essas, muitas vezes, são discriminadas da
amparo das liminares, percam seu negócio, em geral sociedade e não obtêm amparo por ser seu tratamen-
falindo. Isto é conseqüência da capacidade de oferta to muito dispendioso. Mas sempre existem pessoas
de preços significativamente menores pelos sonega- caridosas que estão prontas para se doar um pouço,
dores, impedindo os honestos de concorrer. Tal i1ega- muitas vezes até se prejudicando profissionalmente e
Iidade caracteriza-se como flagrante injustiça e deve até na sua própria alimentação para ajudar o próximo.
ser combatida. Esses casos no Brasil são raros, e aproveito

É preciso também notar que o vertiginoso cres- para citar um exemplo, o do garoto Alan Cristian Leal:
cimento de certas distribuidoras e revendedores não "Era um domingo como tantos outros
é compatrvel com o tamanho das redes de postos que na pequena quitinete da famrlia Leal, locali-
possuem. Isto significa dizer que, além de concorre- zada na rua Brusque, em Itajaí/SC. Dona
rem para a evasão fiscal, praticam outras i1egalida- Orcinéia, mãe de Alan, grávida de quatro
des. Enquanto isto, são prejudicados os que traba- meses, terminava de preparar com o cari-
Iham honestamente, com investimentos anuais de nho de sempre o almoço, quando ouviu um
R$700 milhões e mais de R$3 bilhões imobilizados estouro sinistro. 'Meu Deus, o Alan' _ pen-
para garantir a distribuição de combustíveis no País, sou a mãe, que saiu correndo pela porta de
ao longo dos últimos oitenta anos, gerando 300 mil entrada e viu seu filho de nove anos caído
empregos diretos. no chão, todo encolhido, com sangue escor-

A Agência Nacional de Petróleo deveria intensi- rendo pelo nariz, incon~ciente. A Q,ueda
ficar a fiscalização nas distribuidoras que retiram da ac?nte?~u qua~do ele. brincava na laje da
Petrobras grandes volumes de combustível sem re- caixa d ag~a, ~a uns tres metros de ~Itura.
des de postos compatíveis. Igual fiscalização deve ser .A mae ficou desesp~r~da, gritou ~ o
realizada nos postos que praticam preços inferiores menino responde~. Toda vIzinhança ~e Jun-
aos de aquisição das distribuidoras na Petrobras. É tou ao redo~ ~o a:ldent~, um enfermeiro qu~

. . . '" mora no predlo nao deixou que ele se movl-
precIso Verl!lc.ar, principalmente, a origem dos prod.u- mentasse pois a queda poderia ter atingido
tos comercializados. Sabe-se que no mercado eXls- I 'L' b b' t. .. a co una. Igaram para os om elros, es a-
tem mlstu~as de solve~te de borracha e gasolina pratl- va ocupado, chamaram então a polícia. Alan
c~m~.nte. Indetectávels, mas que ca~sam est!ag.os foi levado ao hospital Menino Jesus, de Ita-
SignificatiVos ao motor dos veículos nao detectavels. jaf, onde chegou consciente. Desceu da am-

A Justiça, notadamente em São Paulo, consci- bulância andando e ficou em observação
ente das implicações do problema, tem inibido a con- durante um dia.
cessão de liminares que proporcionam a sonegação. O que parecia simples se transformou
Porém, é fundamental que a Justiça de todo o País em pesadelo. Na segunda pela manhã, o
aja do mesmo modo, pois liminQres continuam a ser menino de nove anos começou a ter crises.
concedidas, ainda que o Supremo Tribunal Federal Foi submetido a uma tomografia. O resulta-
tenh~ julgado constitucional a cobrança do PIS/Co- do do exame não foi dos mais agradáveis:
fins. E importante que a questão seja tratada de modo Alan estava com um coágulo na cabeça,
definitivo. O substitutivo proposto pelo Deputado Mus- que havia empurrado o cérebro para o lado.
sa Demes, Relator da Comissão Especial de Reforma Precisava ficar internado em uma Unidade
Tributária da Câmara, contempla a criação do Impos- de Terapia Intensiva. Foi para o Hospital
to sobre Combustíveis Automotivos - ICA, que será Santa Inês, em Balneário Camboriú/SC. De
forma mais eficaz de combate à sonegação, garantin- lá, precisou ser transferido ao Hospital
do receitas à União e aos estados. Ao mesmo tempo, Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis.
eliminará a concorrência desleal praticada por aque- Se até agora, a preocupação da família es-

"
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tava concentrada apenas na saúde do pe- do Abrigo Luz do amanhã, que doou as passagens
queno AJan, a transferência traria uma outra quando Alan veio em 5 de novembro de 1999 e outros
dor de cabeça: o custo do transporte. que agora poderia citar.

O menino tinha de ser levado em am- Alan está esta semana em tratamento no Hospi-
bulância com UTI, cujo valor girava em tro- tal Sarah de Brasflia, hospedado em minha residên-
no de R$600,OO. Como pagar? Algumas cia, tendo todos os cuidados e acompanhamento ne-
pessoas da cidade se sensibilizaram com o cessário, esta atitude muitas vezes já realizada por
fato e ajudaram com uma parte das despe- este Deputado e equipe.
sas. A partir dar, Alan foi submetido a uma Alan está bem de saúde e sua recuperação po-
cirurgia, ficou 21 dias em coma profundo e derá ser um fato consolidado, se mantiverem este ca-
uma semana em coma parcial. O menino rinho e amor. Quero parabenizar a equipe de voluntá-
quando entrou no hospital com nove anos, rios pelo trabalho que estão realizando, sei que não é
voltou para casa como um bebê. fácil, mas terão o reconhecimento na hora devida,

Alan não anda, não fala, está com o como o que estou fazendo agora.
lado direito do rosto paralisado, não abre o Parabéns aos colaboradores que não mediram
olho, talvez enxergue com o outro, ninguém esforços para ajudar o Alan, parabéns aos seus pais,
sabe, talvez ouça, também ninguém sabe." a Sr" Orcinéia Leal pela força de ver seu filho recupe-
(matéria publicada no Jornal dos Bairros, rado.
Itajaf/SC, de 5 a 11 de agosto de 1999.) Sr. Presidente, essas ações é que animam o co-

Sr. Presidente, hoje Alan está com um quadro ração das pessoas. Sinto-me lisonjeado em poder co-
de melhoras superior ao relatado, quando saiu da laborar com Alan, fazer este pronunciamento e deixar
cirurgia, graças ao amor dos pais e principalmente registrado que estarei, como sempre estive, à disposi-
de um grupo de pessoas que, como eles mesmos ção para ajudar, como Deputado, os que necessitam,
dizem, adotaram Alan. São: o,s Liliane Souza Fan- na medida do possfvel.
cine, psicólogalfonoaudiologia; Or. Juarez Rogério Aproveito para solicitar um empenho maior por
Furtado Júnior, pediatralhomeopata; o,s Rosemary parte do Poder Executivo, em prol dessas pessoas
Kalinowski, fonoaudióloga; Dr. Alexandre, fisiotera- que, na maioria das vezes, não possuem possibilida-
peuta (Sesi de Itajar); e a D,s Rosi H. B. N. Christo- de~ financeiras para arcar com os custos de manu-
pletti, massoterapeuta. tenção, e o reconhecimento dos voluntários e colabo-

Alan também recebeu e recebe auxílio de aI- radores que ajudam sem ter nada em ~roca, além do
guns colaboradores: Varig, em especial o Sr. Ornelas, carinho recebido e a consciência do dexer cumprido.
Glória e Gláucia da agência de Florianópolis/SC, Tenho como exemplo, citado acim~ do Abrigo
Gláucia, Rodrigo, Soraya e Carol da agência de Ita~ Luz do Amanhã, que ajudou o Alan e agor4 necessita
jaf/SC, que doaram a passagem do Alan; do Sr. Au~ de ajuda. O Abrigo precisa do leite Afarrér, clEfôrigem
gusto Emflio Dalçoquio, doando as milhagens para a polonesa, para tratamento de uma criança re-
acompanhante e também colaboradora Rosi; da Far- cém-nascida. Ajuda essa que pode ser doada por
mácia Panvel de Itajaf, doando pacotes de fraldas ge- qualquer pessoa, se possfvel pelo Poder Executivo
riátricas; da Farmácia do Sesi de Itajar, em nome da Federal, em nome do Ministério da Saúde.
Sr" Andréia M. F. de Lima, doando também fraudas Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia-
geriátricas; do Super 1,99 de Itajaf; da Casa Müller, mento seja encaminhado ao órgão federal responsá-
doando um pijama; do Lojão da Economia, doando vel para que tomem as devidas providências e seja di-

--meias-e camisetas...; da Everest Modas, doando cami- vulgação nos meios de comunicação desta Casa.
setas; do Casarão da Malha, âOánao-urn-pijama;-dos-- Era o que tinha a dizer.
funcionários do Casarão da Malha, doando três saco- O SR. PAÚLO FEIJÓ (Bloco/PSOB -RJ.-Pro-
las de lenços umedecidos; da Sharon Cabeleireiros, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"'" e
doando um agasalho; da Farmácia Estrela, doando Srs. Deputados, o Governo Federal tem-ie empenha-
_frauda geriátrica; do Sr. Jorge Cestari, Diretor de Ven- do, sobremaneira, ao longo dos últimos anos, em pro-
das do Moinho Peonha (Farinha Dona Benta); do Sr. mover o desenvolvimento econômico do Brasil, com a
Roberto Provesi, Pró-Reitor da Univali, que doou a - recuperação de nossas finanças, cont~ole do proces-
cadeira de banho e em campanha arrecadou quaren- so inflacionário e preparação de infra-estrutura capaz
ta pacotes de fraudas geriátricas; do Vânio da Mega de colocar o Pafs em condições de competitividade,
Cosméticos; da Sr' Maria Aparecida Vieira Cascaes, em face dos principais mercados internacionais. :
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Esse esforço do Governo Federal pode ser sen- rávit comercial de US$4 bilhões até o fim do ano, será
tido nos números de nossa economia, que hoje se en· revistà na próxima reunião do Conselho da Camex.
contra em processo de recuperação, com projeções, No supracitado encontro, os Ministros da área econô-
de diferentes institutos e técnicos, de crescimento do mica do Governo Federal deverão rever a meta inicial
PIB, ao final do ano, em torno de 4% a 6%. Um resul· assumida como viável e avaliar as propostas da Ca-
tado, se confirmado, extremamente positivo, em face mex para apoiamento das exportações.
dos diferentes momentos de dificuldades enfrentados Esperamos que as propostas da Camex real-
pelo País, seja por fatores externos, crises internacio· mente proporcionem a estrutura favorável às exporta-
nais, seja por motivos de aspecto interno. ções brasileiras nas atuais condições negativas da

Entendemos ser altamente exeqüível, Sr. Presi- economia internacional, principalmente em face da
dente, um conjunto de medidas que fortaleçam os desvalorização do euro, a moeda do Mercado Co-
segmentos ativos de nossa economia, criando um ce- mum Europeu, que tornou os produtos europeus mais
nário de condições favoráveis à retomada da produ- baratos, e o ajuste anunciado pela Argentina, que vai
ção nacional. Retomada esta que começa a ser per- provocar queda nas exportações para esse país.
cebida, segundo dados das Federações de Indústrias Acreditamos nas exportações como peça de re-
de vários estados, que apontam para um aumento levância ímpar para a recuperação da economia naci-
das atividades do setor, em todo o Brasil. onal, e por isso consideramos ainda c<;>mo fundamen-

Neste sentido, é que estamos recebendo, com tal a participação do BNDES neste esforço, como
satisfação, e acompanhando, com atenção,' o anún- também da Agência de Promoção de Investimentos,
cio, pelo Governo Federal, de formulação de progra- que deve entrar em operação ao término do segundo
ma para oferecer garantias aos exportadores brasilei- semestre, com a finalidade de fornecer informações e
ros. Trata-se de um pacote de vinte medidas, em ela- ações que atraiam ao Brasil empresas cuja demanda
boração pela Câmara de Comércio Exterior pelos produtos no mercado internacional seja cres-
(CAMEX), com a finalidade de oferecer mecanismos cente, como semicondutores, fibras óticas, química
de proteção às exportações de efeitos econômicos fina e biotecnologia.
externos e impulsionar os negócios brasileiros no Era o que tinha a dizer.
mercado internacional. O SR. EURípEDES MIRANDA (POT - RO. Pro-

Segundo informações divulgadas pela impren- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
sa nacional, o Secretário-Executivo da Camex, Ro- Srs. Deputados, muito antes das eleições, muito an-
berto Gianneti da Fonseca, acredita ser possível a tes do meu partido eleger seu candidato, Ji-Paraná já
conclusão do referido estudo em prazo máximo de começa a ganhar. Minha constatação está no fato de
um mês. As propostas incluem medidas de desonera- o Gove~l')t;ldor Jp~é Bianco, preocupado com a derro-
ção fiscal, financiamento às exportações, logística e ta certa, estar transferindo a sede do Governo para a
promoção comercial, com o fornepimento dos ele· segunda maior cidade do Estado. Mas lamento que
mentos necessários para a consolic\:lação das expor· os adversários do POT estejam usando acusações de
tações brasileiras. envolvimento em seqüestro contra um filiado do parti-

Acreditamos ser necessária umà'ação emer- do para tentar atingir a candidatura de Acir Gurgacz.
gente do Governo Federal no sentido de resguardar No desespero, os correligionários dos candida-
as exportações brasileiras, primeiro por se tratar de tos oficiais mentem quando dizem que o
uma decisão de cunho estratégico, e segundo pelo ex-Presidente do POT é candidato a vice de Gurgacz.
fato inquestionável de que a atividade em discussão, Ele é apenas um filiado, e como toda a cidade nós
além de fortalecer a economia nacional, gera benefí· também estamos chocados com as acusações contra
cios imediatos na área social, com geração de empre- Geraldo Roque. Mas querer transformar esse fato em
gos, contribuindo p~ra a redução dos índices atuais. matérja política é baixar o nível da campanha.

De acordo com informações extra-oficiais, colhi· . Lembro que o ex-Deputado do Acre, Hildebran-
das pela imprensa nacional, junto ao Ministério do do Pascoal, acusádo de vários assassinatos, de tortu-
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, a Tas, seqüestros e de proteger o narcotráfico, mesmo
nova meta para a balança comercial deste ano deverá tendo exercido o mandato parlamentar pele PFL, nun-
ficar entre US$2 bilhões e US$3 bilhões, em um cená- ca ninguém ousou fazer associações dele com os Go-
rio mais otimista. vernadores do PFL Destaco ainda, que Geraldo Ro-

Em que pese o Programa de Apoio às Exporta- ' que foi vice na chapa da Ini Fidelis, esposa do atual
ç&ts. ora em estudo, a meta de obtenção de um supe- candidato oficial Edison Fidelis. Naquele pleito, Geral-
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do Roque foi apresentado pelos seus detratores de para pagar os juros da dívida pública que o Govemo
hoje como um homem acima de qualquer suspeita e de FHC, o pai dos ricos, só fez aumentar de forma es-
dotado de todas as qualidades. O que mudou, afinal? tratosférica. É de se perguntar, Sr. Presidente: será

Entendo que, política séria tem de ser feita com que o Governo do Sr. Fernando Henrique, o pai dos
limites éticos. Entendo que cabe à Polícia provar as ricos, quer passar à História como um governo que
acusações contra Roque e levá-lo à Justiça. Este é passou oito anos sem reajustar os salários dos funci-
um episódio lamentável para quem o conhece como onários públicos? Podemos concluir,que se trata de
cidadão e militante partidário, mas não é um episódio um verdadeiro massa~re contra os servidores que
digno de ser usado em uma campanha eleitoral. Não não pode continuar. E hora dos integrantes desta
faz justiça à honradez, à dignidade e à história de Casa, de todos os partidos políticos se sensibilizarem
quem usa esse tipo de argumento com objetivos elei- por esta justa causa. É mais do que chegada a hora
toreiros. de se fazer justiça com o conjunto dos trabalhadores

A questão central é o que estará em jogo de fato do setor público.
nessas eleições municipais. De um lado temos o Go- Em nosso Estado, Piauí, temos acompanhado o
verno do Estado que traiu todas as suas propostas de esforço que o Sindicato dos Servidores Públicos Fe-
campanha, que demitiu 10 mil servidores, enquanto derais (SINSEP - PI), especialmente por meio do seu
continua contratando funcionários com altos salários, Presidente, Marrom Leitão Rodrigues, tem feito para
além de estar loteando o Estado por meio de proces- que o serviço público não seja ainda mais aviltado e
sos espúrios de terceirização. Desse mesmo lado ain- os servidores possam ter condições dignas de traba-
da temos um Governo Federal que destruiu a econo- lho. Infelizmente, devido à intransigência das autor;-
mia produtiva do País, comprometeu irremediavel- dades federais, não restou outro recurso senão a de-
mente a nossa agricultura e produziu o maior desem- flagração da greve.
prego da história. Do outro, temos um candidato jo- Por meio de correspondência que recebemos
vem, imbuído de um forte idealismo, animado pela em nosso gabinete, aquela entidade sindical denun-
crença de que Ji -Paraná tem potencial para crescer cia o descaso, a intransigência e a falta de diálogo,
mesmo na crise, tem capacidade de oferecer meIho- além de defender com ênfase novas iniciativas jurídi-
res serviços a sua população, mesmo diante do caos cas e políticas. Defende o SINSEP - PI que novos pa-
instalado pelo Governo Estadual. Lamentando ainda tamares de relações de trabalho no serviço público
que os candidatos oficialistas não têm qualquer pro- sejam implantados, mormente quanto ao direito de
posta em favor de Ji -Paraná, querem apenas se man- greve, ainda hoje ao sabor das interferências do Exe-
ter no poder para continuar deteriorando a máquina cutivo, sem qualquer estabilidade da norma; a forma
pública. constitucional de reajuste dos salários dos servido-

Era o que tinha a dizer. res, que determina a iniciativa legislativa do Chefe do
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia Executivo de cada esfera de poder, inviabilizando na

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De- prática a negociação coletiva; afirma ainda, para nos-
putados, vimos novamente a esta tribuna para, mais sa surpresa e espanto, a ocorrência de retenção ile-
uma vez, denunciar o descaso do Governo Federal gal e vergonhosa das ~~pntribuições sindicais das enti-
para com as reivindicações dos servidores públicos dades, ferindo a livre organização sindical, eis que os
federais. A greve já dura 23 dias sem que qualquer recursos são indispensáveis, como sabemos todos
membro destacado do Governo se digne sequer a re- nesta Casa, para a atividade sindical.
ceber os representantes dos servidores. Este é o absurdo a que chegamos. O mesmo go-

Não podemos nunca esquecer que os servido- verno que defende a livre negociação para a iniciativa
res públicos estão há cinco anos sem qualquer rea- privada, recusa-se, para nossa indignação, a negoci-
juste, apesar de a inflação no período ter sido de mais ar com os servidores e, não bastasse, agredindo os
de 60%. Recentemente veio a público a declaração mais elementares princípios da livre organização sin-
do Sr. Presidente da República, o pai dos ricos, dizen- dicar.
do que não pode conceder qualquer reajuste, pois as A greve já começa a prejudicar os serviços pú-
metas fiscais não permitem. Sempre é relevante lem- blicos em todo o País. Os servidores querem negoci-
brar que as metas fiscais foram acertadas com orga- ar. Os servidores querem um mrnimo de dignidade
nismos internacionais (FMI) e que vêm gerando ele- para voltar ao trabalho. Querem ser tratados com res-
vados superávits primários nas contas públicas, mas peito que merecem aqueles que servem à Na9lo.
todos sabemos que os excessos de caixa são apenas Nosso partido, por intermédio de sua liderança nesta
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Casa, não tem medido esforços, visando abrir canais anos sem reajuste, com uma perda acumulada de
de negociação com o Governo Federal. 64%.

Voltamos a fazer desta tribuna um apelo: o Go- Era o que tínhamos a dizer.
verno Federal deve negociar. As lideranças dos parti- O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pronuncia o se-
dos da base governista têm o dever moral de se en- guinte discurso.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs. Deputa~
volver nesta luta e buscar o diálogo. O Brasil precisa dos, meu pronunciamento de hoje objetiva reforçar
tratar com respeito seus servidores. nesta Casa o debate sobre um tema muito importante

Era o que tínhamos a dizer. para o desenvolvimento de nosso País e para o res-
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do gate da i~ensa dívida social que. !e,mos com nosso

orador.) - Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputados, vimos povo. Refiro-me ao probl~m~ fundlano. ,.
à tribuna hoje para apresentar projeto de lei de nossa , O Governo Federal ,inSiste em u.~a ofe~slva m-
autoria que dispõe sobre o reajuste dos proventos fantll ~ontra um, dos. movlme,ntos socla~s ~als repre-
dos aposenta~os e pensionistas do Regime Geral da senta~lvos da hlstóna ~epubhcana braSileira em uma
Previdência Social. Apresentamos este projeto por tentativa de.colocar ,n,o Isolamento aqueles que repre-
entendermos que a medida provisória que fixa o salá- sentam SOCial e politicamente uma demanda real de
rio mínimo em 151 reais excluiu os aposentados que nosso povo.
rercebem mais de um salário mínimo. O percentual de Para isso coloca em prática duas táticas clássi-
11,03% concedido ao mínimo, no nosso entendimen- caso Primeiro, ameaça com repressão. Para isso criou
to, deve ser estendido a todos os aposentados, inde- uma divisão especializada em sem-terra na Polícia
pendentemente da faixa de seus proventos, a partir Federal, que, como os próprios agentes falaram, é a
de 1Ede maio. recriação do Dops; ameaçou com utilização do Exér-

O Governo, por sua vez, editou a Medida Provi- ci~o; es~á aplicando a ,L~i ~e Segurança N.acional que
sória nº 2.022-17/00 em que concede o percentual de fOI banida pela C~nstltulçao dr: 1988 (aphca~~ agora
5,81% aos aposentados, a partir de primeiro de ju- até em um despejO no, Parana, com 36 famlhas que
nho, com o que não podemos concordar. É importan- estavam assentadas ha treze ano~), com abert~r~ de
te que os 18 milhões de aposentados e pensionistas dezenas de processos contra ~s hderanças, e Clnlca-
da Previdência Social que, desde 1993, acumulam mente comentou que o assa,sslnato de um se~-terra
perdas de 33,47% tenham seus benefícios reajusta- no Paraná era apen~s um aVIso. Dur~nte nossa jorn~-
dos com, no mínimo, o mesmo percentual conferido da de lutas, usou ,discurso de q,ue eramos ba~er.."~I-
ao salário mínimo ros, fazíamos refens e depredavamos o patnmonlo

. , , , público. Tudo isso de nada adiantou, a sociedade nos
Por ent~ndermos justa a nossa proposta, SOlrCI- defendeu e reagiu atônita contra o Governo, por sua

t~os o apoIo dos nossos Pares para a sua aprova- truculência. Segundo, investe com mais intensidade
çao. nos meios de comunicação. Apela para a tentativa de

Apresentamos, também, projeto de lei comple- igualar o movimento ao Governo, acusando de que o
mentar que altera a Lei Complementar nE 26, de 11 MST tem casos de corrupção e desvio de dinheiro pú-
de setembro de 1975, para permitir o saque da conta blico.
individual do PIS/Pasep pelo servidor público para !'- Com essas ações o Governo busca, na verda-
aquisição da casa própria. de, unicamente esconder sua fragilidade e incompe-

A proposta em questão justifica-se pela alta fi: tênc.ia para resolver a grave crise que sua política
nalidade social, ao criar mais um mecanismo que agrícola gerou no meio rural.
possibilita o acesso dos servidores públicos, catego- Há estudos de diversos órgãos brasileiros,
ria vilipendiada nos últimos seis anos, ~sa própria. como IBGE e FGV, que revelam o desastre que o mo-

Estamos encaminhando tamb~h, aos gabinetes delo do Governo provocou no campo.
dos nossos Pares proposta de emenda constitucional Crédito rural: no período de 1975179, anualmen-
que altera § 2E do art. 239 da Constituição Federal, te era destinado para a agricultura 19 bilhões de dóla-
objetivando alterar os critérios para saque do PIS/Pa- res. No Governo FHC essa quantia foi reduzida para 4
sep para que os servidores públicos tenham direito à bilhões de dólares.
casa própria, já que seus salários encontram-se con- Subsídios para agricultura: de 1970 a 1985, os
gelados há quase seis anos. subsídios totaJizaram US$31 bilhões. De 1985 para

Faço um apelo ao Governo para que passe a di- cá, deixaram de existir, lembrando que somente 06
alagar com os servidores públicos, que estão há seis países membros da OCDE (Organização de Coope-



Não é demais apontar a gravidade d~sse fato e
suas conseqüências para a saúde das ~opulaçõe~

geralmente de baixa ou nenhuma renda que mora!,".
junto a esses lixões e deles retiram materiais para

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e
Srs. Deputados, a questão do tratamento do lixo nas
grandes, médias e pequenas cidades do Brasil assu
me proporções inquietantes, pois não me parece que
tenha sido até agora abordado como uma séria, rele
vante e prioritária questão do Governo. Poucos são os
exemplos de aterros sanitários adequados nas médi
as e pequenas cidade~, e nas metrópoles a produção
e tratamento do lixo não estão sendo tratados com a
prioridade reclamada J" a urgência que a saúde públi
caexige.

Tome-se o caso de Pernambuco. A Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Estado acaba de divulgar
estudo com o registre de que apenas 6 municípios,
menos de 4% do total, contam com aterros controla
dos para tratamento de lixo. Os outros 179 municípios
continuam jogando os resíduos em lixões a céu aber
to.
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ração e Desenvolvimento Econômico) destinam anu- Trabalhadores Rurais Sem Terra e de pequenos agri-
aimente a quantia de US$360 bilhões para subsidiar cultores para que as correções de rumo sejam feitas e
sua agricultura. Nos Estados Unidos, 50% da renda lí- que o setor primário, tão importante para o Brasil, re-
quida de todo agricultor é originária de subsídios d/) ceba o tratamento que lhe é devido.
Governo Federal, depositados na conta do agricultor. A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente,

Falência dos estabelecimentos agrícolas: de peço a palavra pela ordem.
1985 a 1996, segundo o censo agropecuário, desapa- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
receram 942 mil estabelecimentos agrícolas, sendo Tem V. Ex!! a palavra.
96% ~om área in!erior a 100 hect~res. Desse .tota!, A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.
40~ mrl estabelecimentos foram extintos nos dOIs pn- Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden-
melro~ anos d~ Governo de FHC, 1995/96. te, neste momento, quero apresentar dois projetos de

. _Area cultivada: en~re 1985 e 1996, ~erca de 21 lei. O primeiro trata da criação do Fundo Nacional do
mllhoes de he,ctares delxa~m de se~ cU,ltlvad~s. Ora, Transportador Rodoviário de Carga, que visa à gera-
qua~do o ~gncultor, desanima, a pnmelra cOisa que ção de melhores condições de trabalho para os gran-
faz e redUZir o plantl~. , des responsáveis pela circulação de mercadores em

., Refor~a agrá~la: o Governo ~~C se v~nglona nosso País, os caminhoneiros. O segundo dispõe so-
de Ja ter feito a m~lor refor~~ agrana do PaiS, uma bre o percentual mínimo de recursos destinados à
vez ,que ~esap~opno~ ~ ~ mllhoes, d~ hectares, o que educação indígena, que atualmente não é tratada
e~U1valena a tres terntonos da Bel~lc~. Esconde que com o devido respeito e carece de recursos nos âmbi-
fOI também ?~ seu Governo que mllhoes de hectares tos federal, estadual e municipal para que a comuni-
de terras publicas foram ocupadas por grandes em- dade indígena seja atendida na sua educação.
presários e apenas um deles, no Paraná, abocanhou M 't b' d
sozinho uma área de 4 milhões de hectares no Pará, UI o o nga a. ,
maior do que o território da Dinamarca. E há ainda no O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampalo)-
Brasil 3.065 proprietários rurais que se apropriaram O pronunciamento de V. Ex!! será recebido, nobre De-
de 93 milhões de hectares, ou seja, 11 % do território putada.
nacional. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

Venda de máquinas agrícolas: na década de 80 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Olivei-
vendia-se 65 mil tratores por ano. A média dos quatro ra.
anos do Governo FHC foi apenas 22 mil unidades por
ano.

Trabalho na agricultura: a agricultura sempre foi
um atividade absorvedora de mão-de-obra. De 1985
a 1996, o pessoal ocupado na atividade agrícola foi
reduzido em 5,5 milhões de trabalhadores. Dentre
eles 2 milhões de assalariados rurais perderam
emprego, especialmente na cana, algodão, cacau e
café.

Importações agrícolas: na década de 80, o Bra
sil importava tradicionalmente em torno de 1 bilhão de
dólares em trigo, maçã e produtos que não conseguia
produzir. De 1995 a 1999, essa média anual saltou
para 6,8 bilhões de dólares, importando produtos que
poderiam ser produzidos no Brasil.

Transferência de riqueza: de 1995 a 1999, hou
ve a transferência de 24 bilhões de reais da agricultu
ra para setores urbanos.

Esses, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Parlamentares,
são alguns exemplos de que a situação no campo não
é o paraíso que o Governo Federal tenta vender. Por
isso, considero que o melhor caminho a ser percorri
do pelo Governo é negociar com o Movimento dos
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venda - plásticos, vidros, metais, madeiras - e até re- leiros, pois é da saúde da população que estamos a
sCduos de alimentos para sua alimentação. Ali prolife- tratar e cuidar. .
ram quase todas as doenças e ali convivem gentes e O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.
bichos em total promiscuidade, compondo um triste e Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s
desolador quadro de indigência e miséria. e Srs. Deputados, a Lei de Responsabilidade Fiscal

Na Região Metropolitana do Recife, Olinda tem chega em momento dos mais favoráveis, trazendo no-
a pior situação: apenas 50 metros separam o aterro vas regras que se não eliminam definitivamente acor-
da lixo de Aguazinha da comunidade local. Outros de- rupção, oferecem novos mecanismos que facilitarão o
zoito municípios do Estado têm os seus aterros de lixo controle dos "recursos públicos, o que representa,
entre 500 metros e 2 quilômetros das moradias e ape- sem nenhuma dúvida, uma esperança para a melho-
nas quinze estão localizados a 2 quilômetros das co- ria da administração pública brasileira, principalmen-
munidades. te nas áreas de saúde, educação e assistência social.

O lixo acumulado - aponta o estudo da Secreta- A nova legislação muda completamente o trato
ria Estadual de Ciência e Tecnologia - libera, tam- do gestor com a coisa pública e define responsabili-
bém, gases tóxicos que causam doenças respiratóri- dades que, se não forem rigorosamente observadas
as. O líquido dos dejetos infiltra-se nos lençóis freáti- por algum agente público, ele sofrerá penas criminais.
cos, podendo atingir os mananciais de água para Representa um instrumento inovador nos hábitos de
abastecimento. As equipes coletoras de lixo e encar- nossa sociedade, que em reiteradas manifestações
regadas da armazenagem não são treinadas e des- coletivas reclama maior probidade de transparência
conhecem regras higiênicas básicas para manipula- na conduta daqueles que estão à frente de elevadas
ção dos detritos. funções executivas da vida pública nacional.

O quadro é preocupaste em todo o País. Entendo, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados,
O Governador Jarbas Vasconcelos e sua equipe que a lei, objeto deste meu pronunciamento, veio em

estão empenhados em tentar resolver o problema e o boa hora, uma vez que não permitirá que prefeitos e
Governo do Estado já disponibilizou 9 milhões de rea- governadores assumam encargos impagáveis, princi-
is para investir no tratamento de resíduos sólidos em palmente no último ano de sua administração, trans-
toda a região metropolitana do Recife e nas zonas da ferindo para o seu sucessor, sem estudo da capacida-
Mata Sul e Norte. Mas é preciso ir mais longe e alcan- de de endividamento, o pagamento de dívidas contra-
çar os municípios mais populosos do Sertão e Agres- ídas. Esse gestor muitas vezes coloca a promoção
te de Pernambuco. pessoal acima dos interesses da comunidade.

Só com um Plano Nacional de Tratamento do A responsabilidade fiscal é o programa iniciado
Lixo será possível coordenar as ações nos âmbitos pelo Governo Federal no primeiro semestre de 1999,
da União, dos Estados e Municípios e equacionar so- com a finalidade de possibilitar a criação de uma le-
luções de baixo custo para o armazenamento do lixo, gislação mais rigorosa no trato de gestão pública. A
seu tratamento e aproveitamento, inclusive buscan- idéia surgiu a partir de várias experiências internacio-
do-se a experiência de outros países que, mais ricos, nais bem-sucedidas, entre as quais a mais notável foi
são, em conseqüência, maiores produtores de resí- da Nova Zelândia.
duo e, portanto, já possuem usinas de adubos orgâni- Sobre os efeitos imediatos da lei no âmbito mu-
cos e fábricas de reciclagem de materiais, pois na Eu- nicipal, destaca-se a instituição de vários limites e
ropa e nos Estados Unidos da América já se selecio- condições para a realização de despesas. Além dis-
na, separa e trata o lixo urbano nas suas categorias - so, foram criadas novas tarefas que passam a ser
vidro, papel, papelão, aço, plástico, madeiras e outros obrigatórias, tanto para o Poder Executivo, como para-
materiais - por meio de contentares próprios instala- o Legislativo. Estão previstas sanções de ordem fi-
dos nas ruas das cidades. nanceira e orçamentária em caso de descumprimen-

Campanhas de conscientização ecológica são to de qualquer das regras vigentes. No caso dos ad-
conduzidas pelos municípios por meio dos órgãos de ministradores, existe um projeto de lei ainda em trami-
comunicação social; e, em alguns casos, os municípi- tação no Congresso Nacional, que prevê diversas
os oferecem aos habitantes sacos plásticos para de- sanções de ordem pessoal, variando desde multas
pósito nas horas noturnas de coleta. até penas de reclusão de um a quatro anos. Com refe-

O assunto, Sr. Presidente, S"'S e Srs. Deputados, rência ao limite de despesas com pessoas, este conti·
deve ser encárado com a máxima atenção pelos go- nua em 60% das receitas correntes líquidas, como
vemos da União, dos Estados e dos Municípios brasi- era antes, na vigência da chamada Lei Camata, mas
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agora foi repartido entre os Poderes e ficou: 54% para ,O SR. F~RNA~DO CORUJA (P~T - SC. Pro-
o Executivo e 6% para o legislativo. nuncla o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.... e

à 't - f' f d Srs Deputados o funcionalismo público federal está
Para ~ adaptaçã~ nova,SI u~çao, OI. Ixa o o em' reve. O G~verno, na prática, faz de conta que o

prazo d~, dOIs an.os, apos a pubhcaçao ~a l~1 de Res~ cas~ não é com ele. A reação é quase de indiferença.
ponsablhdade Fiscal: p~ra que o~ mU~lcrplos s~ en O servidor, inimigo mortal do neoliberalismo, e seu
quadrem no~ novos hmltes, ~u seja, ate 4 de m~lo de alvo número um na caça, não consegue sensibilizá-lo.
2002. Mas é Importante enfatizar que os eventuais ex- É como se o Governo não acreditasse que pode en-
cede~tes, terão de ser reduzidos em pelo menos 50% fraquecer ou perder (mais) apoio popular. Greve de
no pnmelro ano. servidor não tira votos, dá votos. Não há preocupa-

A nova lei esclarece que são consideradas ,des- ção, no Governo, nem com os "motivos menores".
pesas com pessoal, o pagamento de todos os It~~S Que dirá com outros, como o serviço público que não
de remuneração, neles incluídos os encargos SOCiaiS está sendo oferecido. FHC apenas olha, e nesta se-
dos servidores ativos, inativos, pen~ionistas mem- mana de longe, pois está na Europa.
bros de Poder eleitos ou nomeados, titulares de car- Em Santa Catarina, o caso é o mesmo. Profes-
gos, funções ou empregos públicos. Além disso, de- sores da rede pública e da Universidade Estadual
vem também s~r,incl~ídos os ~alores de tod~s os con- (UDESC) estão em greve. O Governo olha qua,se que
tratos de tercemzaçao de mao-de-obra. S~o, en~re- com escárnio para os servidores. Recusa-se a cOisa
tanto, excluídos do limite, as despesas com Indemza- mais elementar na democracia, que é o diálogo. Não
ção por demissão de servidores, incentivos ao afasta- vê, ou não quer ver, que a destruição do serviço públi-
mento ~oluntário~ ~ag~m~n~o.s de atrasados em de- co é a fragilização do próprio poder político.
corrênCla de declsoes Judiciais, despesas pa~sadas, Estamos falando de servidores que ensinam,
cujo fat.? gerad?r tenh.a o~orrido ant:s do, penodo de que formam, que educam! Não quero nem discutir o
apuraçao em .vl~~r, e InatiVOS que nao sejam custea- mérito da greve. Se dá ou não para aumentar salários.
dos pelo mumc.p.o. Faz-se necessário a conversa, o esclarecimento so-

É, igualmente, oportuno destacar que as presta- bre os números do Fundef.
ções de contas, depois de apresentadas ao Poder Le- Na tentativa de solução, se não procurarmos o
gislativo, devem ser também encaminhadas ao Go- diálogo, creio que daqui a pouco vamos ter de abrir as
verno Federal, com cópia para o governo Estadual. nossas fronteiras para importar ovos da China. Aqui
Além disso, as contas devem ficar disponíveis para vai faltar!
consulta por qualquer cidadão durante todo o exercí- O SR. JOSE CARLOS COUTINHO (PFL _ RJ.
cio em que forem apresentadas. Por últim~'A o ~od:r Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, S....
Executivo é obrigado a comparecer em audlencla P,u- e Srs. Deputados, venho a esta tribuna demonstrar a
blica no Poder Legislativo ao final dos meses de ~alo, minha indignação com os cortes no Orçamento da
setembro e fevereiro, para demonstrar e avahar o União feitos pelo Governo Federal no Estado do Rio
cumprimento das metas fiscais. de Janeiro.

Devo, ainda, assinalar que à União será respon- Os cortes no Orçamento da União zeraram os
sável pela prestação de assistência técnica aos Muni- investimentos federais em obras de restauração da
cípios, a qual prevê treinamento, transferência de tec- BR-1 01, única via para o escoamento da população
nologia e cooperação financeira, que pode acontecer de Angra dos Reis em caso de acidente no complexo
tanto por meio de financiamentos, como por repasses de usinas nucleares, às vésperas da inauguração de
diretos. Angra 11, marcada para junho.

-- Por considerar que essa lei- é de fundamen!al __ O Departamento Nacional de Estradas d.e ~o-
importância para a modernização das gestões execu- dagem -(DNER) informou que os R~1 0,27 ",!11~oes_

tivas do Poder Público e pelo seu caráter moralizador, eram mesmo os únicos recursos previstos para a re-
estou enviando aos Prefeitos e Presidentes de Câma- cuperação da BR-101 no trecho Rio-Santos.
ras Municipais do Ceará um manual corp perguntas e A suspensão das emendas da bancada do Rio

'respostas, com o objetivo de, de forma clara e didáti- de Janeiro contabilizará mais de 150 milhões de reais
ca, orientar tais lideranças para o fiel cumprimento retidos pelo Governo Federal.
dos dispositivos ordenados na Lei de Responsabilida- Com os cortes, os principais projetos atingidos
de Fiscal. . são a canalização de córregos e valões da Baixada

Era o que tinha a dizer. Fluminense, despoluição de lagoas e rios no interior
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do Estado, obras de controle de enchentes no Municí- produzido resultados de grande valor para as neces-
pio do Aio de Janeiro, implantação de saneamento sidades básicas da população monlevadense.
básico em municípios do estado e a reestruturação Vereador mais votado de João Monlevade, Leo-
do Hospital de Traumato-Ortopedia, deixaram a po- nardo era querido como sempre foi, quando sindica-
pulação à mercê de catástrofes naturais como en- lista ou quando Prefeito. Deu contribuições especiais
chentes e doenças oriundas delas. para o Legislativo Municipal e para a atual administra0:

Sr. Presidente, temos de pressionar o Governo ção do Prefeito Dr. Laércio, também do PT.
Federal para a imediata liberação dessas verbas, pois Amava a família, amava os amigos, amava o
a população carente não poderá ficar à mercê de tra- povo. Foi exemplo de bom petista. Sempre sonhou,
gédia nuclear, doenças causadas por enchentes na- acreditou e lutou com a militância por um Brasil mais
turais, que poderiam ser evitadas. justo e fraterno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o Leonardo, continuamos com você em nossa
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- memória. A esperança está viva!
tados, venho à tribuna para registrar o passamento de Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
Leonardo Diniz, operário metalúrgico, sindicalista, seja divulgado no programa A Voz do Brasil e publica-
ex-Prefeito e Vereador petista, afirmo que a cidade de do no Jornal da Câmara.
João Monleva~e, e tod~ o Vale do ,:,ço de Minas Ger~- Era o que tinha a dizer.
is, perdeu no ultimo dia 28 de maio um de se~s mais O SR ALDIR CABRAL (Bloco/PSDB _ RJ. Pro-
ilustres e queridos ci~adãos do~ te,mp~s atuais. _ nuncia o s~guinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr"5 e

Leonardo fez junto ~o ~SIn~I~~ls.mo de Joao Srs. Deputados, há certos fatos históricos que, ao 10[1-
Monlevade a marca da reslstencla Imclal dos traba- go do tempo os entendemos como necessários e pro-
Ihadores brasileiros. Juntamente com dezena~ de féticos. Um deles quero registrar neste pronuncia-
companheiros combativos, fez romper no Brasil ~~ mento. Trata-se do Primeiro Centenário do Instituto
primeiras greves de trabalhadores após o golpe mlh- Oswaldo Cruz que se está comemorando neste últi-
tar de 1964. mo ano do século XX.

Ao lado de João Paulo Pires, Leonardo Diniz foi O Instituto Oswaldo Cruz foi fundado no dia 25
o precursor da implantação de projetos, por meio do de maio de 1900, último ano do século XIX. Jamais
Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, que poderíamos entender a história recente do Brasil,
uniu a força do sindicato com a força emergente dos construída ao longo deste século que se finda, sem
movimentos sociais d~quela. época: as associações que, no conjunto das grandezas erguidas em nosso
de moradores, pastorais da juventude, pastoral ope- País não houvesse o Instituto Oswaldo Cruz e, no lus-
rária. tro de sua existência, a Fundação Oswaldo Cruz.

Leonardo reuniu com dezenas de entidades do O Brasil não poderia adentrar a este chamado
Vale do Aço e Vale do Rio Doce e o ponto significativo "Século das Luzes" sem que a iluminar-lhe o caminho
de sua mensagem era: "os sindicatos de trabalhado- não existisse o Instituto Oswaldo Cruz. Este é o senti-
res só cumprirão seu papel com êxito se tiverem a ca- do profético da iniciativa tomada em 25 de maio de
pacidade de unificar suas demandas e lutas históri- 1900 que deu forma e vida a esta importante institui-
cas com a comunidade e suas organizações popula- ção de pesquisa científica e de busca de resultados
res". Com esta visão foi criada a Fundação Casa do que melhorassem as condições de vida e de saúde
Trabalhador, instituição de imensa importância na es- da população da cidade e do Estado do Rio de Janei-
truturação das lutas populares da trabalhadora do ro, com reflexos para os cidadãos dos demais esta-
Vale do Aço e do Vale do Rio Doce. dos do Brasil e do mundo inteiro.

Vários outros sindicatos foram criados em diver- O Brasil teria perdido, ao longo do tempo, mi-
sas categ0rias, com uma forte integração e participa- 'Ihões e milhões de vidas, se o Instituto Oswaldo Cruz
ção da comunidade, igrejas e pastorais; - não existisse desde o final do século passado. As epi-

Leonardo Diniz foi o primeiro Prefeito do PT em demias de febre amarela e de peste bubônica, que
João Monlevade e foi bem-sucedido. Sua simplicida- assolaram a cidade do Rio de Janeiro nO,início deste
de e espírito de solidariedade cativavam a todos; não século, .foram contid~s ~ er~adicad,as a partir dos mé-
tinha tempo para mau humor. Sua administração mar- todos sl~les e factlvels cnado~, Implanta?~s, e ,sus-
cou época na região por seu estilo às vezes irreveren- tentad~s or ~s~~ldo Cruz. MUlta,s outras.lmcl.atlvas,
te às formalidades do poder e principalmente por ter postenor s, Justificam a neceSSidade histÓrica da
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O período entre a segunda metade do século
XIX, quando nasceu Oswaldo Cruz (1872) e a Primei
ra Grande Guerra, quando faleceu (1917), foi um pe
rfodo de grandes transformações mundiais. Alguns
acontecimentos como a revolução industrial, a era mi
crobiana de Pasteur, a assepsia de Lister, o desenvol
vimento dos soros e vacinas, a descoberta dos mos
quitos como transmissores da malária e da febre
amarela, a medicina, a cirurgia e a saúde pública cer
tamente tiveram uma decisiva influência na vida, na
formação e na grande obra do patrono da saúde pú
blica brasileira, Oswaldo Cruz.

O Brasil, no final do século passado e no infeio
deste, atravessava uma situação sanitária das mais
graves, com epidemias de febre amarela, de varíola,
de peste bubônica e de malária que dizimavam as
nossas populações, impedi~m o nosso desenvolvi
mento econômico e o comércio com o exterior. As
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Fundação Oswaldo Cruz, antigo Instituto Soroterápi- companhias de navegação proibiam que seus navios
co Federal. parassem no Rio de Janeiro, capital da República, por

Talvez, os pioneiros, os que lançaram os alicer- a considerarem um porto insalubre.
ces de tão importante entidade não estivessem per- Oswaldo Gonçalves Cruz, filho do Dr. Bento
cebendo o profetismo e a necessidade histórica da Gonçalves Cruz e de Dona Amália Taborda de Bu-
iniciativa que tomaram, gesto que perpetuou e" man- Ihões Cruz, nasceu em 5 de agosto de 1872, na pe-
tém vivo o nome do Dr. Oswaldo Cruz, a maior expres- quena e pacata vila de São Lu ís do Paraitinga, no
são da pesquisa e da ciência em nosso País, em todo Estado de São Paulo, localizada na serra do Mar,
o tempo de nossa história, como bem comprova o bri- entre Taubaté e Ubatuba,' no litoral, entreposto de
Ihante texto do Prot. José Rodrigues Coura, sob o títu- passagem das caravanas com minérios, café e ou-
lo "Oswaldo Gonçalves Cruz: Uma Vida, Uma Obra, tros cereais para embarque no porto de Parati,
Uma Escola", que, como importante testemunho his- com destino aos pafses da Europa e de outros con-
tórico, incorporo ao meu pronunciamento, requeren- tinentes.
do sua transcrição, por inteiro, nos Anais desta Câ-
mara dos Deputados. Bento Gonçalves Cruz, pai de Oswaldo, estudou

medicina com grande dificuldade. Ainda como estu-
Assim, Sr. Presidente, presto esta homenagem

ao Institut~ Oswaldo Cruz, nas pessoas de seu Digno dante foi pensionista do Exército em operações de
Diretor, Prof. José Rodrigues Coura, e do Presidente guerra com o Paraguai. Pou.co depois foi contratado
da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Eloi de Souza Gar- como 2

2
cirurgião da Armada Nacional, ·posto no

cia, estendendo este reconhecimento a toda a co- qual foi condecorado. Em 1870 Bento Cruz deu bai-
munidade de Manguinhos, onde o Brasil concentra xa da armada e em novembro desse mesmo ano
os seus maiores e melhores nomes da ciência mé- defendeu a sua tese; após diplomado, foi clinicar
dica e da pesquisa científica, fato de pleno e inques- em São Luís do Paraitinga. Aí instalado, volta ao Rio
tionável reconhecimento internacional que, não de Janeiro para casar-se com sua prima Amália Ta-
raro, é desprezado pelas próprias autoridades bra- borda de Bulhões, em 7 de outubro de 1871, com
sileiras. quem teve seis filhos; Oswaldo foi o primogênito e o

único homem.
Era o que tinha a dizer.

o A casa onde nasceu Oswaldo Cruz (hoje Museu
Oswaldo Cruz) fica na parte alta da cidade de São
Luís do Paraitinga, na rua Oswaldo Cruz, próxima da
praça central que também tem o seu nome. É uma
construção simples, no estilo português, com uma
porta central alta ladeada por duas grandes janelas à
esquerda e quatro à direita. Oswaldo Cruz foi educa
do em um ambiente simples e harmonioso entre os
pais e os filhos, mas com normas muito bem defini
das, como ocorre nas fammas bem constituídas. Foi
alfabetizado por sua própria mãe e aos cinco anos de
idade já sabia ler e escrever.

Em 1877, quando Oswaldo Cruz tinha apenas
cinco anos, o Dr. Bento Gonçalves Cruz transferiu-se
com a famnia para o Rio de Janeiro, a fim de melhor
educar os filhos. Instala-se no bairro do Jardim Botâ
nico, onde trabalha como médico da Fábrica de Teci
dos Corcovado e tem seu consultório particular. Em
1886 foi nomeado, pelo Imperador Pedro li, membro
da Junta Central de Higiene Pública; em novembro de
1890 foi promovido a ajudante de inspetor geral de hi
giene e em janeiro de 1892 foi nomeado inspetor ge
rai de higiene, vindo a falecer no cargo em 8 de no
vembro daquele ano, pouco antes de seu filho Oswal
do graduar-se em medici'la.
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No Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz estudou, inici- trando-o com experiências pessoais realizadas no
almente, no Colégio Laure e em seguida no Colégio Instituto de Higiene e Saúde Pública onde trabalhava.
São Pedro de Alcântara, fazendo os "exames prepa- Ao terminar a tese, como era de praxe na época, faz
ratórios" para a faculdade no Colégio (oficial) Pedro 11. três "proposições" para cada uma das 29 cadeiras
Ingressou na Faculdade de Medicina em 1889, com que cursou na Faculdad~. É curioso que sobre a Pri- ,
16 anos de idade e fez todo o curso médico em quatro meira Cadeira. de CtfniGa Médica, fala exatamente da
anos, graduando-se em 24 de dezembro de 1892, doença que viria a matá-lo 24 anos depois: "a nefrite e
com apenas vinte anos de idade, defendendo a tese sua repercussão sobre o coração".
(obrigató,ria na época) intitulada Veiculação Microbia-
na pela Agua. Durante o curso médico Oswaldo Cruz Com o falecimento do pai, Oswaldo Cruz teve
não foi o que se convencionava chamar "aluno bri- que assumir o encargo de uma família numerosa,
Ihante"; embora muito estudioso e dedicado tinha difi- passando a trabalhar como médico da Fábrica de Te-
culdade, devido à timidez, nos exames orais; passou cidos Corcovado, no lugar do pai, e no consultório
despercebidd pela maioria dos professores, exceto particular. Em 5 de janeiro de 1893 casou-se com
por Martins Teixeira, professor de trsica, de quem foi Dona Emília Fonseca, filha do Comendador Manoel
"ajudante de preparador" (estagiário) e de Rocha Fa- José da Fonseca e de Dona Elisa da Cunha Fonseca,
ria, com quem exerceu a mesma função no Laborató- com quem teve os filhos Elisa, Bento, Hercília (nasci-
rio de Bacteriologia da Cadeira de Higiene da Facul- da em Paris), Oswaldo, Zahra (falecida aos dois anos
dade de Medicina e depois a de "auxiliar de laborató- de idade) e Walther que veio a ser um dos grandes ci-
rio", no Instituto de Higiene e Saúde Pública, onde se entistas de Manguinhos.
desenvolveu a sua tese. Ainda como estudante, Oswaldo Cruz encon-

Na sua dissertação, depois da página de rosto trou-se com Francisco de Castro, grande clínico e pro-
(reproduzida neste livro em fac-simile) apresenta fessor de medicina, "o divino mestre", que era médico
a comovente dedicatória: "A memória do meu ido- de seu pai, e que observando as suas tendências
latrado pai e melhor amigo o Dr. Bento Gonçalves para a pesquisa e para a saúde pública, o aconselhou
Cruz", seguindo-se o prefácio que assim se inicia: a estudar no Instituto Pasteur de Paris. Irônica e dra-
"Desde o primeiro dia foi facultado admirar o pano- maticamente Francisco de Castro veio a falecer de
rama encantador que se divisa quando se coloca peste pulmonar adquirida de um doente que exami-
os olhos na ocular d'um microscópio, sobre cuja nou em outubro de 1901, durante a grande epidemia
platina está uma preparação; desde que vimos no início do século, quando Oswaldo Cruz a combatia.
com auxílio deste instrumento maravilhoso, os nu- Outro encontro extremamente importante na vida de
merosos seres vivos que povoam uma gota Oswaldo Cruz, e para o futuro da saúde pública brasi-
d'água; desde que aprendemos a lidar, a manejar leira, foi com o Dr. Egídio de Sales Guerra, famoso
com o microscópio, enraizou-se em nosso espírito clínico no Rio de Janeiro, que foi chamado por
a idéia de que os nossos esforços intelletuaes Oswaldo, em agosto de 1894, para ver um doente
d'ora em diante convergeriam para que nos intruís- em conferência médica e depois para tratar a sua
semos, nos especialisassemos n'uma sciencia própria filha Elisa. Ao descer para o escritório na
que se apoiasse na microscópia". casa de Oswaldo, para aviar a receita, o Dr. Sales

Na introdução dà tese fez um estudo científico Guerra deparou-se com um moderno laboratório de
dos diversos aparelhos existentes para colher água análises e pesquisa. Diante da surpresa Oswaldo
para exame bacteriológico e apresenta um novo apa- explicou "foi presente do meu sogro, presente de
relho desenhado e confeccionado por ele mesmo casamento", certamente o que ele mais desejava.
para esse fim. A tese 'foi dividida em três partes: "A Desde então Sales Guerra e Oswaldo tornaram-se
água e os micróbios", uma extensa revisão sobre os grandes amigos, sendo Oswaldo Cruz convidado
estados físicos e ,químicos e sobre a contaminação para organizar e chefiar o laboratório da Policlínica
das águas;' "Profilaxia geral contra a infecção pelas Geral do Rio de Janeiro, onde Sales Guerra era
águas", onde falà dos processos de purificação da chefe do serviço de medicina interna e Silva Araújo
água e faz um estudo crítico e comparativo dos prime- do de dermatossifilografia.
iras filtros u'sados; na terceira e última parte "Exposi- No início de 1896, Oswaldo Cruz decide aceitar
ção dos processos e técnicas", quando trata da colhe- o conselho do professor Francisco de Castro, e apoia-
ita da água para exame e da contagem microbiana, do pelo sogro, homem inteligente e abastado, segue
descreve, minuciosamente, todos os processos, ilus- com a famflia para estudar em Paris, onde se instala à
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Rua Marbeuf 26, transversal à Avenida Champs Eli- lista. Oswaldo, sem dizer uma palavra, abandona o
sées, próximo à Faculdade de Medicina. posto não assumido. Somente depois que o Barão

Em Paris, onde ficou até o penúltimo trimestre autorizou a compra de todo o material e mandou cha-
de 1899, freqüentou o Instituto Pasteur, sob a orienta- má-lo, Oswaldo Cruz assumiu o seu posto em 23 de
ção do professor Emílle Roux, e o Laboratório de Toxi- julho de 1900, e no final desse mesmo ano o soro e a
cologia, de Vilbert e Ogier. Paralelamente, fez um cur- vacina antipestosos eram empregados na terapêutica
so sobre doenças das vias urinárias com o famoso e profilaxia da peste e mais tarde comprovados pelos
professor Guyon. Como primeiro brasileiro a estudar professores Roux de Paris e Kolle e Ofto de Berlim,
no Jnstituto Pasteur, foi dispensado de indenizar o ma- como de excelente qualidade.
terial e os animais de experiência, como era de praxe, No final de 1902 explode uma crise de incompa-
talvez até em homenagem ao nosso imperador Pedro tibilidade entre o Barão de Pedro Afonso e Oswaldo
li, Emérito daquele Instituto, para o qual contribuiu fi- Cruz. Ambos se demitem e dias depois volta Oswaldo
nanceiramente, tendo inclusive o seu busto lá inaugu- Cruz como diretor único, aos trinta anos de idade.
rado. Ainda no Instituto Pasteur, Oswaldo Cruz fez Estava livre o caminho para o desenvolvimento insti-
amizade com o sábio russo Metchnikoff, que falava tucional.
português, aprendido na ilha da Madeira, onde a sua A notícia da "nova escola" começa a circular en-
primeira esposa faleceu. tre a classe médica e estudantes de medicina; inte-

De volta ao Rio de Janeiro, no último trimestre ressados em desenvolver as suas teses, começam a
de 1899, Oswaldo Cruz reassume o seu lugar de che- afluir para o Instituto, inicialmente convidados por
fe do Laboratório da Policlrnica Geral e instala o seu Oswaldo Cruz, como é o caso de Ezequiel Dias, Fi-
próprio laboratório de análises em um sobrado da an- gueiredo de Vasconcellos e Cardoso Fontes, os seus
tiga Travessa de São Francisco nº 10 (hoje Rua Ra- três primeiros jovens discípulos, e mais tarde, espon-
malho Ortigão), ao lado dos consultórios dos Drs. taneamente, outros entre os quais Carlos Chagas,
Cândido de Andrade e Luiz Barbosa. Convidado por Henrique Aragão, Alcides Godoy, Arthur Neiva, Gas-
Francisco de Castro para ser seu assistente na Facul- par Vianna, Henrique da Rocha Lima, Gomes de Fa-
dade de Medicina, Oswaldo Cruz declina do convite ria, Aristides Marques da Cunha, Olympio da Fonse-
por ter as mar\hãs ocupadas como médico da fábrica ca Filho, Lauro Travassos e tantos outros que povoa-
de Tecidos Corcovado, a qual se dedicou pelo resto ram a ciência brasileira. Adolpho Lutz, veio mais tar-
da vida. de, já sendo um cientista consagrado em São Paulo.

Em fins de 1899 apareceram casos suspeitos Oswaldo Cruz era um psicólogo nato, trabalhando
de peste bubônica no porto de Santos, em São Paulo. muitas ve~es mais de catorze ho~as por di8;: ti~ha o
Oswaldo Cruz foi designado pela Diretoria de Higiene dom mágiCO d~ ~espertar no~ Jovens a ansla, de
para apurar a suspeita, confirmando-a e prevendo a aprender e a palxao pela pesqUIsa. As quartas-feiras
possibilidade da invasão do Rio de Janeiro por essa fazia uma sessão de leitura de revista (cada um dos
nova doença que entrara recentemente no Brasil. assistentes ficava encarregado de resumir um certo
Com essa perspectiva o Barão de Pedro Afonso di- número de artigos para discussão), que começava as
retor do Instituto Vacínico Municipal, consegue co~ o oito horas da noite e terminava muitas vezes pela ma-
prefeito Cesário Alvim a fazenda de Manguinhos para drugada. Senti~do a necess.idade d~ reforçar ,o In~t~-
instalar o Instituto Soroterápico Federal, nome pom- tuto com pesqUIsadores mais experientes e dlverslfl-
poso mas que não tinha um técnico capaz de prepa- cados trouxe, de São Paul?, A~ol.pho Lutz para,im-
rar as vacinas. Solicita ao Instituto Pasteur a indica- plantar as bases da zoologia medica, entomologla e
ção de um técnico e o professor Roux responde que parasitologia e contratou na Alemanha os famosos ci-
esse técnico, formado recentemente pelo Instituto entistas S. Von Prowazek e Max Hartmann para a pro-
Pasteur, está no Brasil: é o Dr. Oswaldo Gonçalves tozoologia, G. Giemsa para a ~ioquímica e Hermann
Cruz. Lembrando-se que tinha sido colega de turma Duerck para a anatomopatologla.
do seu pai, o Barão de Pedro Afonso convida Oswaldo Em janeiro de 1903 o Dr. J. J. Seabra, Ministro
Cruz para diretor técnico do novo instituto que, na rea- da Justiça e do Interior, onde o Departamento de Saú-
Iidade, era apenas um laboratório para preparação do de era lotado, convidou Sales Guerra, seu médico
soro antipestoso. Oswaldo Cruz prepara uma lista particular, para assumir a direção do Departamento.
com o material necessário, porém o Barão, que era Sales Guerra agradeceu a distinção por não ser espe-
um famoso cirurgião no Rio de Janeiro, com seu tem- cializado em saúde pública e depois de longa conver-
peramento autoritário, manda cortar vários itens da sa sobre a erradicação da febre amarela em Cuba,
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notícia que tinha ouvido de Oswaldo Cruz, o indicou e logo pelo Senado e a regulamentação da lei publi-
para o cargo. O ministro interrogou: - "Quem é cada em março de 1904.
Oswaldo Cruz?" e Sales Guerra respondeu: - "É o di- Nessa época crescia na imprensa uma grande
retor do Instituto de Manguinhos, consumado bacteri- oposição a programa de Oswaldo Cruz, com caricatu-
ologista, discípulo notável do Instituto Pasteur de ras, modinhas, cançonetas e versos satíricos, editori-
Paris". Apresenta~o posteriormente ao, min!stro, ais, críticas científicas, sentenças e recursos judiciais,
Oswaldo Cruz expos o ~eu p~ano de ~rradlcaçao da calúnias, ameaças e insultos. Nada abalava o ânimo
febre amarela, que mUito o Impressionou. No des- de Oswaldo Cruz que a cada dia ampliava o seu pro-
pacho segui,nt~ do Minis~ro Seabra com o Presiden- grama e até colecionava as caricaturas e críticas pu-
te da Republlca~.R~dngues Alv~s, o nome,de blicadas na imprensa, tal a sua convicção nos resulta-
O~w~ldo Cruz f?1 mdlcado para diretor de Saude dos do programa. Em decorrência da vacinação obri-
Publica. O. Presidente tam.bé~ estranhou o nome gatória contra a varíola, eclodia, em 14 de novembro
desconhecido e perguntou. - Dr. Seabra, quem é de 1904 uma rebelião armada dos cadetes da Escola
:sse Osw,aldo Cruz" a qu: o ~inistro respondeu: Militar c~ntra o Presidente Rodrigues Alves, que foi
S~. presidente, eu .tambem nao o conheço;, ~m sufocada três dias depois. O Governo era atacado de

a~llIgo em quem confiO, aprese~tou,-me como hlgle- todos os lados, na imprensa, no Congresso e nas
msta consumado, capaz d,e extll~gulr a fe,bre ama~e- ruas, mas resistiu, tal a confiança que depositou em
la, por um processo amencano . O Presidente, am- Oswaldo Cruz .
da hesitante, indagou ao seu filho, Oscar Rodrigues .'
Alves, que terminava o curso médico, sobre o con- As medlda~ começaram a dar resultados. De
ceito de Oswaldo Cruz na classe médica, obtendo 984 casos de óbitos por febre amarela em 1902, caí-
as melhores referências. Nomeado diretor-geral de ram para 584 em 1903, 48 e~ 1906, 4 ,em 1908 : O
Saúde Pública por decreto de 23 de março de 1903, em 1909. Estava saneada a cidade do RIo~e Janelr~.

toma posse em 26 do mesmo mês e apresenta ao A peste_desaparecera desde 1~06 e a vanola reduzI-
Governo, em 1º de abril, o plano e reforma da saúde ra-se nao tanto, com recrudeclmento em 1908, por
pública. No breve discurso de posse, Oswaldo Cruz não ter sido executada a lei de vacinação obrigatória,
afirma, ao terminá-lo, que sua meta era "trabalho e por falta de regulamentação. Por esse motivo Oswal-
justiça" e ao apresentar o plano e saúde se compro- do Cruz pede de demissão, o que não é aceito pelo
mete a controlar a febre amarela em três anos se lhe Presidente.
dessem ''força e recursos". Após os primeiros resultados de sua campanha,

A imprensa e o público receberam a nomeação Oswaldo Cruz decide ampliar as instalações de Man-
de Oswaldo Cruz entre "surpreendidos e desaponta- guinhos e estabelecer um marco da nova saúde públi-
dos". Quase ninguém o conhecia. A classe médica e ca brasileira. Inicia, em 1904, a construção do Castelo
os "catedráticos", além de surpresos e decepciona- de Manguinhos. Ele mesmo fez o traço majestoso do
dos, se perguntavam porqúe esse Oswaldo Cruz para prédio. Certa vez lhe perguntaram, abruptamente,
um cargo tão importante? Criou-se então um misto de quando admirava a sua obra, por que escolhera aque-
descrença e ciúmes, principalmente quanto à teoria le estilo e ele simplesmente respondeu: "porque é
de Finlay, da transmissão da febre amarela pelo mos- mais bonito". Várias i~terpretações já foram tentadas
quito, comprovado em Cuba por Walter Reed, e apli- para a escolha do estilo, mas nenhuma é totalmente
cada com grande convicção por Oswaldo Cruz para o satisfatória; não há documentos, nem Oswaldo Cruz,
controle da doença no Rio de Janeiro. Imediatamente discreto e silencioso, jamais revelou o motivo da esco-
após a posse, Oswaldo Cruz inicia, com auxílio do Dr. Iha. Provavelmente foi inspirado no Palácio do Alham:
Carneiro de Mendonça, as medidas profiláticas con- bra, de Granada, na Espanha, a "cidade vermelha' ou
tra a febre amarela e a peste bubônica, com furmiga- a cidade do governo, mandada construir por Muham;-
ção das casas com vapores de enxofre, tratamento mad al-Ahmar na colina de Sabika, afastada da cida-
das telhas com querosene, ataque aos criadores de de comercial. O Alhambra, como o Castelo de Man-
mosquitos e desratização da cidade, ao mesmo tem- guinhos, tem uma arquitetura muçulmana mourísca,
po em que se empenhava na aprovação do Plano de estilo hispano-árabe dos séculos IX a XIII, de mosaico
Reforma da Saúde Pública, enviado pelo Governo ao e cerâmica, estuque esculpido e madeira trabalhada
Congresso Nacional, em 15 de junho de 1903. Depois e pintada, com um pátio interno onde se distribuem
de duras discussões no Congresso o projeto foi apro- em volta os edifícios. Até a colina, onde se localiza o
vado pela Câmara, em 15 de dezembro daquele ano, nosso castelo, é semelhante à de Sabilca. Certamente
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Oswaldo Cruz, com esse monumento, quis mostrar absoluta intimidade e sem a menor solenidade" como
ao mundo a nova ordem da saúde pública brasileira. desejava. No dia seguinte, 18 de agosto, apresenta

Para completar a sua obra Oswaldo Cruz inau- um ambicioso programa de administração, que in-
gura, em 1909, o Curso de Aplicação de Manguinhos, cluia desde o saneamento básico, educação e saú-
o primeiro curso de pós-graduação na área biomédi- de pública, ajardinamento e plano turístico, até a Ii-
ca no Brasil, que povoou o País de pesquisadores e gação com o Rio de Janeiro por bondes elétricos, e
sanitaristas. No mesmo ano criou as Memórias do que jamais seria realizado devido ao seu estado de
Instituto Oswaldo Cruz, hoje uma das mais prestigi- saúde, que progressivamente se agrava e ele entra
osas revistas internacionais na área biomédica, com em coma na manhã do dia 11 de fevereiro de 1917,
mais de 90 anos de circulação. vindo à falecer às 21 h1 Omin, na presença do seu fi-

Em 1907, o Brasil conquista o primeiro lugar en- lho ~ jove":l médico Bento Cr~z e de íntimos ~migos.
tre 123 nações concorrentes à Exposição Internacio- Ex~lr8: assim aquele qu~ no dizer de.Cle~ent~~o Fra-
nal de Higiene, de Berlim. Este fato associado ao ele- ga 'f.~! um momento Singular na Vida CI?n.tlflca d~
vado nível científico do Instituto de Manguinhos, que Br~sll , e segundo Carlos Chagas no seu ultimo prel-
passa oficialmente a chamar-se Instituto Oswaldo to levam-n,?, para.h~nra de noss~ é~oca, os ecos de
Cruz, às descobertas, principalmente a do ciclo ei- u~a redaça~ pr,?flsslonal e as bençaos de uma Pá-
xo-eritrocitário dos alterfdios de pombo, por Henrique trla agradecida.
Aragão, em 1906, da vacina contra o carbúnculo, por Oswaldo Cruz foi grande na vida e muito maior
Rocha Lima, Alcides Godoy e Gomes de Farias, em na morte; deixa em testamento as suas "últimas von-
1906/1908, e da doença de Chagas, por Carlos Cha- tades" que aqui não são reproduzidas por limitações
gas, em 1909, fazem a glória da instituição e a ima- de espaço "um breviário de cultura, de higiene moral e
gem quase divina do seu criador, que recebe numero- de sinceridade", segundo Sales Guerra mas que foi
sas homenagens pessoais e reconhecimento interna- muito bem sumariado no prefácio de sua Ópera
ciona!. Omnia por seu filho Oswaldo Cruz na seguinte frase:

Apesar de toda a glória, Oswaldo Cruz não se "O que se diz dele e o que eu sei dele valem o maior
deitou em "berço esplêndido". Já doente seguiu para dos julgamentos na sua forma mais pura e mais com-
a Amazônia, em janeiro de 1910, para supervisionar o pleta - Foi um Homem:'
plano de combate à malária, a fim de permitir a cons- O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
trução da estrada de ferro Madeira-Mamoré, depois nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
continuado por Carlos Chagas. Supervisionou o con- Srs. Deputados, alagoano de nascimento e radicado
trale da febre amarela em Belém e o saneamento de em Goiás durante muitos anos, hoje residente em
Manaus, viajando longos meses em um velho e de Brasília, o advogado e jornalista Francisco Braga So-
aparelhado navio, entre o Rio de Janeiro e aquela ci- brinho é um dos pioneiros de Goiânia, razão pela qual
dade, apesar de sofrer de enjôos marítimos. Oswaldo sabe contar muito bem a história inicial da nova Capi-
Cruz era um patriota e no dizer de Arthur Neiva "do tal do meu Estado. Bacharel em Direito pela Universi-
Amazonas ao Rio Grande, o Brasil engastava-se no dade Federal de Goiás, funcionário público em Alago-
seu coração como um todo homogêneo, compacto e as e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
indissolúvel." serviu como seu delegado no Acre assim como em

ApesarIde não desejar, Oswaldo Cruz foi eleito Goiás, Sergipe e Paraíba.
para a Academia Brasileira de Letras, em 11 de maio Repórter e secretário de redação do Jornal de
de 19~2, nal~ual foi recebido por Afrânio Peixoto, em Alagoas, em Maceió, vindo da cidade natal de Ma-
26deJunno~e HJfS;-que-ncrseudiscursodissea·cer-· --triz-·. de.... Camaragib.e, foi depois dire-
ta altura: '~s sois como os grandes poetas que não tor-superintendente dos Diários Associados em
fazem verso ; nem sempre estes têm poesia e ela so- Goiás e membro do condomínio dos Diários Asso-
beja na vo a vida e na vossa obra". ciados, instituído por Assis Chateaubriand, do qual

Já muito doente, Oswaldo Cruz, por desejo de se tornou amigo até a sua morte. A convite do De-
sua família ea conselho de amigos íntimos, se afasta partamento de Estado do Governo americano este-
da direção do Instituto, muito trabalhosa e, na época, ve várias vezes em Washington, onde proferiu con-
permeada por algns incidentes entre colegas, e assu- ferência sobre problemas brasileiros em clubes de
miu a recém-criada Prefeitura de Petrópolis, por indi- serviço e escolas oficiais.
cação do presidente do estado do Rio de Janeiro, to- O advogado e homem de imprensá Francisco
mando posse no dia 17 de agosto de 1916, "na mais Braga Sobrinho foi agraciado com a Medalha Santos
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Dwnont, a Medalha Jornalística Assis Chateaubri- Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras.
and, a Medalha Roberto Simonsen, a Comenda Ge- e Srs. Deputados. Pela segunda vez consecutiva
neral José Pessoa, do Instituto Histórico e Geográfico na cidade de Goiás, antiga capital de meu Estado,
de Brasnia, e pelos serviços prestados a duas entida- o cineasta José Petrillo, que tem hoje 72 anos de
des idênticas em Goiás e em Alagoas. Também é Ci- idade, será homenageado no Festival de Cinema
dadão Honorário de Goiás, da antiga Capital do Esta- e Vídeo Ambiental. Na primeira edição, ele rece-
do e de Goiânia, mediante diplomas conferidos por beu um prêmio especial pelo conjunto de sua obra
unanimidade pelas respectivas Câmaras Municipais e este ano empresta seu nome ao troféu da Asso-
e Assembléia Legislativa. ciação Brasileira de Documentaristas, da qual é

Durante mais de uma década, com rara eficiên- um dos fundadores e presidente por dois segui-
eia e muita dedicação, ele dirigiu a Folha de Goiaz, dos mandatos.
jornal pioneiro de Goiânia que, infelizmente, deixou Mineiro de Ouro Preto e residente em Goiânia
de circular há algum tempo e que pertencia à cadeia desde 1963, José Petrillo deu os seus primeiros pas-
dos Diários Associados. Coube-lhe a tarefa de ins- sos no cinema junto com o diretor de fotografia italia-
talar a TV Goiânia e de modernizar a Rádio Clube de no Leonardo Bartucci, que participava de uma produ-
Goiânia, pois dotou a emissora de moderno equipa- ção americana realizada na favela Morro da Cata-
mento, à época considerado o que havia de melhor no cumba, no Rio de Janeiro. Daí por diante, fez de tudo
gênero. No jornal Folha de Goiaz seguiu o itinerário um pouco, a saber, desenho de animação, documen-
traçado por seus fundadores - Gerson Castro Costa, tários, filmes publicitários, curtas e lon-
Waldemar Gomes de Melo e Edson Hermano - então gas-metragens, produção e direção. Seu trabalho
figuras exponenciais da imprensa local. O primeiro mais recente data de 1994 e se trata do documentário
deles exerceu por dois mandatos consecutivos a ativi- "Uma Pequena Viagem que Virou Poema", no qual fo-
dade parlamentar na Câmara Federal e foi um dos caliza as muralhas da cidade goiana de Paraúna e as
mais brilhantes intelectuais do meu estado. Os dois grutas de Terra Ronca, em São Domingos. Acompa-
outros são intelectuais goianos de excepcional valor nhando a equipe da antropóloga Mari Baiocchi, foi o
cultural. primeiro cineasta a filmar essas grutas, consideradas

Aposentado, passando a viver em função exclu- das maiores e mais bonitas do Brasil.
siva da família, o advogado e jornalista Francisco Bra- Em 1978, José Petrillo lançou o documentário
ga Sobrinho tem publicados três livros de memórias. "Cavalhadas de Pirenópolis"; em 1982, surgiu "A Pri-
O primeiro deles intitula-se "Minha Terra e Minha mitiva Arte de Tecer em Goiás"; em 1984, produziu
Gente" e é um repositório de suas lembranças e re- "Areia, Cajazinho e Alfenin" e, em seguida, dedi-
cordações mais car~s achempo em que residiu na ci- cou-se a coletar documentos históricos com o objeti-
dade de Goiânia, quando participou de alguns dos vo de preparar um filme relatando episódios da vida
seus mais extraordinários movimentos cívicos, políti- polrtica, social, econômica e cultural de Goiás. Toda a
cos, sociais e cUltuhtis. Em seguida, deu a lume "Na sua obra encontra-se preservada, eis que, muito cui-
Terra do Ipên

, que fambém é uma excelente contribui- dado, guarda películas, negativos de filmes e projetos
ção à memorialística de Goiás, enfileirando-se ao inacabados.
lado do que há d,~ melhor em nossa historiografia. Descendente de família oriunda da Itália, radi-

Agora, vem ele publicar "Goianidade Caeté", um cou-se em Goiás e no meu Estado tem desenvolvi-
livro de 106 páginas editado pela Verano e Comunica- mento uma atividade cultural digna do melhor elo-
ção de Brasília em que reúne algumas das reminis- gio. Homem de bom temperamento, generoso, fidal-

. cências.de.suas origens alago.ana_~.1. çioª prtmeiros de go e muito devotado ao cinema, toda a sua produ-
Goiânia e das suas esperanças no futuro do bistrito .. ção artística tem sido merecedora do aplauso da
Federal, plantado em território de Goiás e do qual foi comunidade acadêmica nacional. Guardando o lei-
um dos mais entusiastas, colaborador do Presidente to, pois enfermo há muitos meses, ao contrário de
Juscelino Kubitschek, em cujo Governo a cidade se 1999, quando acompanhou de perto a programa-
viu construrda. Por isso, aqui estou para felicitar o ad- ção do Festival Internacional de Cinema e Vrdeo
vogado e jornalista Francisco Braga Sobrinho, cum- Ambiental, ele não vai comparecer à cidade de Go-
primentá-Io pela sua contribuição à historiografia de iás, já que o seu estado de saúde inspira redobra-
Goiás e dizer que ainda muito esperam os meus co- dos cuidados.
eataduanos do seu talento e da sua atividade intelec- Casado com Dalei Achkar, mulher que tem sido
~. a sua companheira de trabalho, com ela fez parceria
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na elaboração de desenhos animados. Com Geraldo tinção no mundo da cultura artística e, principalmen-
Moraes, Mário Sérgio Dayrel e Antônio Albuquerque, te, do cinema nacional.
os dois, isto é, Petrillo e Dalel fundaram a Truka Cine- Trato agora de outro assunto, Sr. Presidente,
ma e Arte e Propaganda e, de 1965 a 1970, produzi- Sras. e Srs. Deputados. O centenário da Fundação
ram uma série de filmes para campanhas institucio- Oswaldo Cruz, organização vinculada ao Ministério
nais, a mais famosa delas inspirada na fábula "A Ci- da Saúde, foi comemorado festivamente pela nossa
garra e a Formiga", por encomenda de uma extinta classe médica e, especialmente, pelas instituições ci-
empresa de caderneta de poupança. O cineasta tam- entíficas do País. Trata-se de um órgão que desenvol-
bém se dedicou à produção de filmes coloridos em 35 ve atividades de pesquisa básica e aplicada, ensino,
milímetros e longas-metragens de ficção com o "O assistência hospitalar de referência, formulação de
Dia Marcado", de Iberê Cavalcanti, e "O Leão do Nor- estratégias de saúde pública e produção de vacinas e
te", rodado na cidade histórica de Pirenópolis, com di- medicamentos.
reção de Carlos dei Pino e João Bênnio no elenco. O notável sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz
E~ s~gu!~a, no ano de 1~74, pr?duz!~ "":- ~en~a de (1872-1917) foi um dos mais importantes vultos do
Ublr~Jara, uma ad~pta~ao _do lI~ro UblraJara, d: mundo científico e, tendo vivido apenas 44 anos, pro-
Jo~e de ~Ie~car, cUJa dlreçao fOI entrepu~ a An~!e duziu muito. Debita-se a ele a guerra contra a febre
LUIz de OliveIra, com o. qual ganho~ o premi? CoruJao amarela no Rio de Janeiro, contra a peste bubônica
de Ouro, de melhor trilha no Festival do Cmema do em Santos e em Belém do Pará além de medidas de
Rio de Janeiro. saneamento nos portos nacion~is. Deve-se-Ihe tam-

Credita-se a José Petrillo a autoria de vários do- bém o controle da varíola no Brasil através da vacina
cumentários institucionais, além de premiadas curtas obrigatória, a fundação do Instituto Soroterápico de
como "Areia", "Cajazinho e Alfenin" e "A Primitiva Arte Manguinhos (hoje Fundação Instituto Oswaldo Cruz),
de Tecer", que recebeu o laurel de aquisição do Mu- como também o planejamento do combate da malária
seu Nacional de Belas Artes, de 1986. Esse filme foi na região da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré.
seleci?~ado pelo Conse~ho N~cional de Cinem~ pa~a Registra sua biografia que foi Prefeito de Petró-
ser.e~lbldo em t~~o o Pais. Já Cavalhad~s de Plreno- polis e, por sua atuação político-administrativa mo-
polls , em 35 mlllmetros, deu-lhe o trofeu Ca~dango dernizante, viu-se, em seguida, nomeado para o car-
de m~lhor filme de curta-~e~ra~~m ~o Festl~al de go de Diretor-Geral da Saúde Pública do Distrito Fe-
Bras.í1I~ (1978), um dos mais significativos do cinema deral, onde teve a oportunidade de comandar o "bota
brasileiro. abaixo" para acabar com a febre amarela, que causou

Por todos estes motivos, Sr. Presidente, Sras. e 984 mortes em 1902. Sob a responsabilidade de sua
Srs. Deputados, venho à tribuna para comemorar o chefia, quarteirões de casas velhas foram derruba-
auspicioso evento de que é alvo o cineasta José Pe- dos, avenidas novas rasgadas, regiões aterradas, es-
trillo, cuja obra, reconhecida pelos meus coestadua- gotos instalados, batalhões de mata-mosquitos ti-
nos e personalidades artísticas do Brasil, merece nham poderes para entrar nas casas e até interdi-
agora referência especial no Festivallntemacional de tá-Ias se necessário.Tendo o apoio do Presidente Ro-
Cinema eVídeo Ambiental, pela segunda vez realiza- drigues Alves e ajudado pelo Prefeito Pereira Passos,
do na antiga, tradicional, histórica e querida cidade de mudou a cara do Rio de Janeiro mesmo com a revolta
Goiás, berço cultural do meu Estado e repositório de da população. Em 1906, a epidemia estava vencida e,
belíssimas lições de civismo, ministradas ao PaIs pelo em reconhecimento ao seu mérito científico, a Acade-
seu hospitaleiro povo. mia Brasileira de Letras o acolheu como um dos vul-

Que a Câmara dos Deputados registre, no Ana- tos de maior destaque da Nação.
is parlamentares, a homenagem que se presta em O Senado Federal e a Câmara dos Deputados
Goiás ao cineasta José Petrillo, que não é somente celebraram a histórica data do centenário da Funda-
um valor cultural do meu Estado, mas um homem ção Oswaldo Cruz, salientando a grande contribuição
que, no seu trabalho, jamais se deixou vencer pelo que essa instituição oferece ao País e ao mundo cien-
desanimo e, praticamente, é responsável direto pela tífico. Ali, conforme é do conhecimento público, são
formação de uma geração de diretores e pessoal Iiga- desenvolvidas vacinas de última geração, que imuni-
.do ao cinema em nosso País. A homenagem que lhe zarão toda a população brasileira em curto espaço de
está sendo deferida neste momento, além de justa, tempo. Lá se encontra o que há de melhor em biotec-
oportuna e merecida, é a prova de que os meus coes- nologia e farmacologia, além de medicamentos, vaci-
taduanos sabem dar-lhe a competente e saliente dis- nas e reagentes parta diagnóstico. Seus técnicos, ho-
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mens de aprimorada formação profissional, exercem ciente de sua missão, sempre esteve bem preparada
atividades científicas diutumamente dedicados ao es- para cumpri-Ia, não media esforços para atualizar os
tudo e indicando soluções para os mais variados pro- seus conhecimentos e esteve presente em todos os
blemas de saúde públipa em nosso País. De igual eventos culturais de Goiás. Foi uma profissional ínte-
modo, lá estão cientistas do mais alto gabarito, todos gra, recíproca, verdadeira, forte, cada vez mais preo-
eles religiosamente exercitando um sacerdócio a ser- cupada com a realização de pesquisas sobre o pas-
viço da humanidade sofredora, todos lutando, apesar sado de meu Estado natal.
dos problemas de infra-estrutura, para executar pro- Da Profa. Dalísia Elizabeth Martins Dolles se
jetos de expansão. disse também que foi uma historiadora de produção

O sanitarista Oswaldo Cruz especializou-se em fértil e generosa, que não se preocupava apenas com
bacteriologia com Louis Pasteur, na Françà, freqOen- a elaboração de seus trabalhos acadêmicos, mas era
tando laboratórios onde pontificava a figura daquele plenamente cônscia da sua função social de historia-
homem de ciência. No Instituto Pasteur, em Paris, dora, aberta sempre à discussão de questões ligadas
consolidou a sLla vocação de pesquisador e se enga- à cidadania, à profissionalização da mulher e à huma-
jou, regressando ao Brasil, no combate à peste bubô- nização das relações sociais. As suas atividades
nica, à febre amarela e à malária. Sua campanha de como pesquisadora na área de História possibilitaram
vacinação em massa contra a varíola provocou inusi- o desbravamento dos arquivos históricos de Goiás,
tada reação, mas logo recebeu o beneplácito da po- resultando em várias e importantes publicações para
pulação e o apoio da classe médica, assim tornando o conhecimento de episódios históricos do Estado.
possível a erradicação da doença e o estabelecimen- Merece destaque a sua tese de doutoramento intitula-
to de base oficial para programas de saneamento em da "As Comunicações Fluviais pelo Tocantins e Ara-
todo o território nacional, inclusive na Amazônia. guaia no Século 19", defendida na Universidade de

Quero solidarizar-me com as homenagens São Paulo em 1972.
prestadas à Fundação Oswaldo Cruz por motivo do A nossa historiadora pertenceu ao grupo de
seu centenário de atividades em diversos setores da pesquisadores à frente do qual se encontrava a figura
saúde pública em nosso País. louvo o trabalho de do padre Luiz Palacín, jesuíta e membro do corpo do-
seus cientistas, que merecem o respeito e a constan- cente da Universidade Católica de Goiás. Dele se
te admiração do povo brasileiro. Não me furto ao de- destacam nomes como os de Sônia França, Janaína
ver de aplaudir os que, na Fiocruz, trabalham com fer- Amado, Ana Lúcia da Silva, Gilca Ferreira Vasconce-
vor no desenvolvimento de estudos referentes à pes- los, Sérgio Paulo Moreira, Juarez Costa Barbosa,
quisa básica e aplicada, assim como à formulação de Lena Castelo Branco, José Asmar e tantos outros
políticas visando à erradicação de doenças em nosso que, nos últimos tempos, têm se aprofundado no es-
País. Consigno aqui, portanto, minha palavra de apoio tudo da história goiana, esmiuçando documentos, re-
aos homens que, na Fundação Oswaldo Cruz, que- virando fontes, examinando alfarrábios e recolhendo
rem fazer do Brasil um país cada vez mais livre das dados de valiosa importância para o conhecimento
doenças epidêmicas do século. geral.

Sr. Presi~ente, Sras. e Srs. Deputados, trago A comunidade acadêmica de Goiás salienta que
mais um assunto à tribuna. A Universidade Federal de a Profa. Dalísia Dol/es, além de um estudo sobre as
Goiás acaba de perder uma de suas mais ilustres pro- vida de Pedro Ludovico, fundador da cidade de Goiã~

fessoras, falecida aos 63 anos de idade e vítima de nia, fez um debate sobre História de Goiás para a
problemas cardíacos. Trata-se da historiadora Dalísia Enciclopédia Britânica do Brasil, no qual incluiu infor~

Elizabeth Martins Dol/es, ex-secretária da Educação mações sobre o referido estadista, hoje considerado
da Prefeitura de Goiânia que, durante 25 anos, exer- como um de seus principais trabalhos. Para os histori-
ceu o magistério ~uperior, fundadora do Programa de adores 'Nasr Chaul e Sônia Franco ela buscou inter-
Mestrado em História das Sociedades Agrárias e ori- pretar o que era importante para a economia do Esta-
entadora de dezenas de mestrandos, além de partfci- do no século XIX, para isso se apoiando em doeu-
pe atuante de inúmeras bancas examinadoras de dis- mentos irrefutáveis, e propôs em sua tese, na década
sertações de mestrado e de teses de doutorado em de 70, algo atualfssimo, que é o transporte de cargas
vários centros universitários de País. pela hidrovia Araguaia-Tocantins. Aliás, a temática

Doutora em História Econômica pela USp, a econômica marcou presença em sua obra, sobretudo
Profa. Heliana Prudente Nunes fez ressaltar que a ex- quando escreveu o "Inventário dos Arquivos Cartoria-
tinta tinha inata vocação para o magistério, era cons- is Goianos", fruto de exaustiva pesquisa em doeu-
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mentos estudados em treze cidades do interior do Rio Grande do Sul, já foi considerado área livre da do-
Estado. ença há dois anos e pode, desde então, exportar Ii-

Na 'obra da historiadora, além das questões vremente carne para a Europa, os Estados Unidos e o
econômicas, a Primeira República e seus desdobra- Japão, mercados com sérias restrições à compra de
mentos em Goiás, bem como as ligações entre as reM carne de países com problemas sanitários no reba-
giões centrais e norte do País no período colonial, to- nho. Conforme dados do Fundo de Desenvolvimento
ram explorados por ela em conferências acadêmicas da Pecuária do Estado de São Paulo, a obtenção do
e comunicações a instituições científicas. Tantas fo- status de zona livre da aftosa (com vacinação) incor-
ram as suas atividades docentes que ela não se fur- pora um rebanho de 76 milhões de cabeças livres da
tou jamais ao continuado exercício.da cátedra, pontifi- doença em nosso País.
cando como mestre de alta sabedoria e profunda· Hoje, volto a me referir à decisão da Organiza-
mente dedicada ao seu ministério profissional. Daí ção Internacional de Epizootias e, de logo, faço cons-
por que era bastante estimada pelos seus alunos e tar que, somando-se os cerca de 16 milhões de cabe-
por todos quantos privaram de sua intimidade, sobre- ças do rebanho gaúcho e catarinense, chega-se ao
tudo aqueles que, jovens intelectuais, mantinham total de 92 milhões de cabeças, ou 57,7% do rebanho
permanente contato com o resultado de suas pacien- nacional, que é de 160 milhões de bovinos. Esse cer-
tes e cuidadosas pesquisas. É de notar-se ainda o tificado de liberação é o passaporte que a pecuária
seu perfil humanista de mulher bastante comprometi- brasileira precisava para ter acesso a novos merca-
da com a justiça social, sobretudo na militância polfti- dos, coincidentemente, àqueles mais exigentes quan-
ca, pois chegou a ser candidata ao Senado da Repú- to à qualidade e à sanidade da carne bovina.
blica e ao cargo de Vereadora à Câmara Municipal de , O Presidente do Fundo de Desenvolvimento da
Goiânia na campanha eleitoral de 1992 pelo Partido Pecuária do Estado de São Paulo, Pedro de Camargo
Trabalhista. Neto, ressalta que, mesmo com o certificado, é preci-

Compartilho do luto da Universidade Federal de so destacar que a aprovação refere-se a uma Zona Li-
Goiás pelo infausto passamento da Profª Dalísia Dol- vre com vacinação. Daí a advertência de que o mo-
les, que deixa viúvo o biomédico Jarbas Dolles, qua- mento, portanto, não é de acomodação, e sim de
tro filhos e cinco netos, herdeiros de sua tradição cul- atenção e reforço aos trabalhos de vacinação que nos
tural e que, certamente, farão preservar a sua memó- trouxeram com sucesso até aqui. Também é de se di-
ria, lembrada doravante não apenas pelas gerações zer que a complexidade do Circuito Pecuário Cen-
de hoje mas pela intelectualidade goiana do futuro. tro-Oeste é imensa, eis que não se trata unicamente
Que as minhas palavras passem a constar dos Anais do menor circuito pecuário do mundo. O importante é
parlamentares, tenham a mais absoluta ressonância que não devemos esquecer da intensa interligação
na Câmara dos Deputados, registrem o triste evento e com regiões e países ainda com vigilância sanitária
sirvam como uma homenagem póstuma a uma mu- extremamente deficiente.
Iher de sabedoria, cujo nome está eternamente inscri- Conforme projeções do Prof. Guilherme Leite da
to na comunidade acadêmica de Goiás. Silva Dias, da FIPE-USP, em 2001 o Brasil deverá

Por fim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, produzir um excedente de 200 mil a 300 mil toneladas
cuido de outro tema. Há poucos dias, aqui na Câmara em relação ao exportado em 1999, representando um
dos Deputados, abordei o auspicioso evento da Iibe- faturamento de R$600 milhões. A médio prazo, na ex-
ração, ocorrido em Paris, da carne bovina do Circuito pectativa de novos e obrigatórios acordos sanitários
Centro-Oeste da Organização Internacional de Epi- que forem sendo firmados entre o Governo brasileiro
zootias. Reunidos na Capital francesa, sob o patrocí- e outros países, o Brasil poderá se tornar um dos prin-
nio dessa instituição, criada em 1924 para fiscalizar a cipais exportadores mundiais de carne bovina. Se-
sanidade dos rebanhos no mundo, representantes de gundo o Ministério da Agricultura, já estão em anda-
155 países-membros concederam o certificado de Ii- mento negociações com as autoridades e organis-
beração da carne oriunda dos Estados de São Paulo, mos de importadores dos Estados Unidos para obter
do Paraná, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Go- uma cota de exportação de carne b6vinádos Estados
iás e do Distrito Federal. de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os rebanhos bovinos do chamado Circuito Cen- Mais uma vez, desejo salientar o papel que,
tro-Oeste foram declarados livres de febre aftosa, nessa campanha de erradicação da febre aftosa em
com obrigatoriedade de vacinação. No Brasil, o Circu- Goiás, meu Estado, desempenhou o Ifde'r pecuari~ta
ito Pecuário Sul, com os Estados de Santa Catarina e Antenor Nogueira, que foi o seu coordenador ger~l.O
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programa que ele cumpriu à risca ganhou efetividade ropeus que procuravam informações sobre a possibi-
e resultados progressivos com o engajamento do se- Iidade de negócios com o gado de Goiás: um deseja
tor privado, que passou a colaborar de modo intensi- adquirir bois gordos para abate em mercados do Ori-
vo para formar a massa crítica que tornou o dito pro- ente Médio e outro se propõe a adquirir ao redor de 20
grama irreversEvel. Desde há muito, graças à ininter- mil bois/mês para engorda nos países de destino. Em
rupta vigilância exercida pelo Instituto Goiano de De- setembro próximo, o Brasil e a União Européia reali-
fesa Agropecuária, não se registra nenhum foco da zarão reuniões técnicas para estudar a assinatura de
doença, contribuindo desse modo para enquadrar o um acordo de equivalêncIa sanitária.
Cir~uito _Centr?'Oe~te co~o zon~ Iiv~e .da aft~sa com Aproveito-me do instante, quando falo sobre a Ii-
vac.maçao obngatórla, po~s esse e o un.'co meio d~ .er- beração da carne bovina de Goiás pela qrganização
radicar a doença, que nao, tem cura e é transmitida Internacional de Epizootias, que deu validade sanitá-
por vírus altamente contagioso. ria ao produto e declarou o Circuito Centro-Oeste

A erradicação da febre aftosa em vários estados zona livre da febre aftosa, aproveito-me deste mo-
da Federação é, sem dúvida, o maior feito da defesa mento, repito, para congratular-me com o líder Ante-
nacional, proclama empolgado o nosso colega Depu- nor Nogueira, ilustre goiano que no Fórum Nacional
tado Federal Xico Graziano, agrônomo, e da Pecuária de Corte, da Confederação Nacional da
ex-Secretário de Agricultura de São Paulo. Ele decla- Agricultura, conduziu a campanha de vacinação e de
ra que com alegria deve ser recebido o certificado de eliminação da doença com muito critério, rigor técnico
zona livre da doença, que significa a alforria de parte e ininterrupta vigilância, sempre contando com o apo-
importante do nosso circuito pecuário no mercado in- io de seus dedicados companheiros de classe, inclu-
ternacional. Em verdade, além do mercado interno, sive o Presidente da Sociedade Goiana de Pecuária,
cujo consumo per caplta passou de 25 para 35 qui- homem de ação e de arrojadas iniciativas que é Au-
los, nas exportações, o patamar de receitas saiu de gusto Zacarias Gontijo. Cabe-lhe grande parte do êxi-
US$300 milhões para US$ 800 milhões nos últimos to alcançado por Goiás na reunião de Paris, principal-
cinco anos. Com o certificado da Organização Inter- mente em face de sua dedicação à faina rural, operá-
nacional de Epizootias, recebido agora em Paris, po- rio do campo que é; seguindo a tradição de famflia e
derá ocorrer uma explosão nas exportações de car- atendendo aos imperativos da vocação agropastoril
n~, dando origem a receitas e empregos para os bra- do meu Estado natal. A ele, portanto, os meus para-
sileiros. béns pelo sucesso que acaba de alcançar, fruto do

Sirvo-me de dados estatísticos oficiais, tanto os seu trabalho de goiano amoroso de sua terra e de pa-
fornecidos pelo Ministério da Agricultura quanto os triota a serviço do Brasil.
colhidos em instituições privadas e entidades de clas- Era o que tinha a dizer.
ses ligad~s à ag~o~ecuária. Tais informes asseg,uram O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
à pecuária brasileira um futuro bastante promissor, seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Depu-
sobretudo porque, c~m .a abertura de novos merca- tados, pesquisa realizada pela Fundação Perseu
dos export~dores, prm~palmente para a ,Europa, o~ Abramo sobre o nEvei de emprego no País revela dois
Estados Umdos e o Japao, o meu Estado figura em Sl- , • o
tuação de muito. destaque nesse quadro bastante ?ados preocupantes. O prl~elro mostra que 66~ dos
propício para a economia do Centro-Oeste. Já se fa- Jovens de 14 a 24 anos estao fora do merc~do de tra-
zem cálculos otimistas no sentido de que, nos próxi- balho; o segundo r~~ela que, d~ t~tal de !oven~ que
mos doze meses, Goiás estará er1lbarcandQ anual- exercem ~Iguma atiVIdade economlca, 59~ estao no
mente para o exterior entre 80 e-60 mil toneladas de mercado Informal.
carne bovina. Realizada em nove regiões metropolitanas junto

Na Capital francesa, o coordenador cio Fórum a 1.806 j~vens, no final do ano p~ss~do, a pesquisa
Nacional da Pecuária de Corte, da Confederação Na- revela, ainda, que a busca ?O pnr~elro emprego s~
cional de Agricultura, o líder pecuarista goiano Ante- tra~sforma em uma ve~d~delr~ COrrida de obstáculos.
nor Nogueira, que esteve em Paris para também co- os Jovens levam em media qUinze meses para serem
memorar a liberação da Organização Internacional de contratados.
Epizootias, estabeleceu inúmeros contatos entre gru- Essas dificuldades explicam, em .parte, porque
pos brasiléiros e estrangeiros, com vistas à comercia- apenas 36% dos jovens entrevistados exercem a1gu-
Iização da carne oriunda de Goiás. Ele próprio foi con- ma ocupação. E pode ser uma das causas da acomo-
vidado a reunir-se com dois grupos empresariais eu- dação de tantos outros, já que o mesmo estudo revela
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que 32% deles nunca trabalharam nem procuram em- Essas parcerias podem ser importantes não
prego. apenas do ponto de vista dos recursos a serem inves-

A remuneração também pode ser um fator de tidos em educação e formação profissional, mas,
desestímulo. Mais de 77% desses jovens recebem também, para o nível de emprego, para a melhoria da
até três salários mínimos, sendo que 53% deles admi- produtividade e o crescimento econômico e social do
tem precisar de trabalhar fora para ajudar no orça- País.
mento da família. Há mais de duas décadas os países asiáticos

Dos 59% que estão no mercado informal, 37% apostaram no fortalecimento da educação para a su-
trabalham sem carteira assinada, outros 15% traba- peração dos seus problemas e hoje colhem os frutos
Iham por conta própria em serviços temporários e o dessa decisão acertada. O Brasil, mesmo atrasado,
restante não tem remuneração ou não informaram. precisa despertar para a importância dessa escolha.

Esses números mostram os imensos desafios O SR. ARV KARA (PPB - SP. Pronuncia o se-
que o País terá de enfrentar nos próximos anos para guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputa-
ampliar a oferta de vagas no mercado de trabalho, es- dos, a história da Comunicação no Brasil se divide em
pecialmente para cerca de 1,5 milhão de jovens que antes e depois da televisão. Utilizando diversos for-
anualmente alcançam a maioridade eprecisam traba- matos para informar e entreter, a televisão, que hoje
Ihar. está em 80% das residências brasileiras, faz parte do

cotidiano de todos nós.
Embora o Governo Federal tenha aumentado os

investimentos em formação profissional, o maior de- No Brasil, de 1950 até os dias de hoje, ocorre-
safio está na educação. Investindo cerca de R$40 bi- ram grandes avanços nas telecomunicações, e a
Ihões nos três níveis de ensino nos últimos cinco Rede Globo de Televisão, que em 26 de abril de 2000
anos, o Governo conseguill elevar de 89 para 96% o completou honrosamente 35 anos, é uma das melho-
número de crianças matriculadas no ensino básico e res de todo o mundo.
de 50 para 96% o número de alunos que concluíram o Fundada e administrada por mais de trinta anos
ensino fundamental. No ensino superior, a expansão pelo jornalista Roberto Marinho, a Rede Globo de Te-
foi da ordem de 28% no mesmo período. levisão consolidou-se seguindo sua vocação de rede

Entretanto, esses investimentos representam com o Jornal Nacional, apresentando qualidades im-
cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB), enquan- pecáveis nas áreas artística, jornalística e demais
to os países asiáticos vêm aplicando em média 7% do programações da rede televisiva.
PIB desde a década de 80. Essa prioridade para a A aquisição de equipamentos técnicos de alta
educação é fundamental até mesmo para atender ao precisão levou a Rede Globo à obtenção da perfeita
mercado de trabalho, que exige dos candidatos pelo qualidade visual, facilitando sua aceitação em 130 pa-
menos o curso médio. íses em todos os continentes.

Nos últimos dois anos, o Governo inaugurou Ocupar uma posição de destaque dentro e fora
sessenta novas escolas técnicas, e a meta é elevar do Brasil faz da Rede Globo de Televisão uma das
em pelo menos 200 mil as vagas nesses cursos até o empresas mais bem-sucedidas do País, e ela vem de-
próximo ano, para atender à demanda de senvolvendo os seus trabalhos dentro da ética e da
mão-de-obra principalmente na área de serviços. responsabilidade.
Esses números são bastante positivos, mas ainda es- Hoje, acompanhada por 99% da população em

-.tão. aquém das npssas necessidades. Afinal, temos todos os municípios brasileiros, a emissora televisiva
de levar em conta que na última década o número de mantém fina sintonia com os costumes e a cultura do
empregos qualificados no País caiu cerca de 12%, público telespectador.
enquanto o percentual de empregos sem qualificação Marcando o pioneirismo em transmissão via sa-
cresceu mais de 14%. télite, a Rede Globo proporcionou a seus telespecta-

Para viabilizar os cursos técnicos o Governo já dores a emoção de verem ao vivo ~ Copa do Mundo
conta com recursos do Fundo de Apoio ao Trabalha- de Futebol ocorrida na Inglaterra, em 1966.
-dor (FAT), do Ministério da Educação e do Banco Inte- Em 1972, ao tornar suas transmissões colori-
ramericano de Desenvolvimento (BIO). Entretanto, das, a Rede Globo de Televisão inovou o mercado e
além de priorizar a formação profissional, o Governo deu nova vida a cada famrJia que já costumeiramente
tem de buscar novas parcerias, inclusive com a inicia- acompanhava toda a programação telévisiva. A in-
tiva privada, para dobrar os investimentos no setor. fluência da televisão na vida das pessoas vem au-
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mentando dia a dia. Por isso, Sr" e Srs. Deputados, no Comando de Taubaté, assumindo o seu posto o
devemos estar atentos às programações e às inten- general-de-brigada José Elito Carvalho Siqueira.
ções de cada programa. À cerimônia, Sr. Presidente, a qual comparece-

A visão que o digníssimo jornalista Roberto Ma- mos, representando esta Casa de Leis, estiveram
rinho teve, até mesmo ao criar a Fundação Roberto presentes autoridades civis, militares e eclesiásticas
Marinho, órgão de grande importância na área da cul- de todo o Brasil, como dois ex-Ministros do Exército,
tura, é notável. Gen. Leônidas Pires Gonçalves e Gen. Zenildo de Lu-

Mexendo com as emoções de seus telespecta- cena, e o Comandante do Comando Militar do Sudes-
dores, a Rede Globo de Televisão despertou interes- te, Gen. Licínio Nunes de Miranda Filho.
ses internacionais na exibição de suas novelas, que Em sua emocionada despedida do Comando do
foram baseadas nas radionovelas. Cavex, nosso dileto amigo general-de-brigada Akira

A cubana Glória Magadam escreveu uma das Obara agradeceu o empenho de seus oficiais e solda-
primeiras novelas de sl:lcesso levadas ao ar pela dos, assim como o apoio recebido das autoridades de
Rede Globo, denominada "Eu compro esta mulher". É Taubaté e região. Suas palavras de despedida do Ca-
da mesma autora a novela "Sheik de Agadir", que vex e das lides militares, após uma brilhante carreira
contou com maior número de cenas externas e edi- militar, que enobrece o Exército brasileiro, foram co-
ção mais ágil. moventes, e gostaria de deixá-Ias registradas nesta

Da mesma forma que a telenovela descende da oportunidade, Sr"s e Srs. Deputados:
radionovela, o show televisivo incorporou experiênci- No dia 12 de maio completo 42 anos, 2
as do teatro de revista, das comédias musicais e dos meses e 12 dias de serviços prestados à
programas de auditório realizados nas rádios. Instituição que escolhi como opção de vida

A junção destes gêneros, S,... e Srs. Deputados, e da qual me despeço agradecido por tudo
ocasionou a inovação das programações, nas diver- que ela tem proporcionado a mim e a minha
sas áreas abordadas pela emissora. família. O destino quis que a minha carreira

Hoje em dia, a Rede Globo de Televisão conta findasse neste núcleo de excelência do
com cerca de 8 mil funcionários, em um período de Exército brasileiro, onde passei inesquecf-
um ano grava e exibe diversas novelas, minisséries, veis momentos de alegria e satisfação, vivi-
especiais, além de programas jornalísticos, humorís- dos com intensa vibração. Rendo, neste
ticos, musicais e diversos eventos populares cultura- momento, as mais caras homenagens aos
is. oficiais-generais que me antecederam, pela

São vários os motivos que põem a Rede Globo grandeza de espírito com que conduziram a
de Televisão em evidente destaque. Devemos lem- nossa Aviação. Agradeço a Deus, aos meus
brar, Sr. Presidente, que todos os serviços que de- amigos e, em especial, ao General ZenUdo
mandam para o funcionamento de uma rede de televi- que sempre me apoiou, incentivou e soube
são são executados por seres humanos. relevar as minhas fraquezas.

Quero aproveitar o ensejo para parabenizar o Gostaria também de deixar registrado nos Ana-
Dr. Roberto Marinho e estender meus cumprimentos is do Congresso Nacional, como peça das mais preci-
aos autores, diretores, atores, jornalistas, cenógrafos, asas, o discurso proferido pelo general-de-brigada
figurinistas, produtores, músicos e técnicos das diver- Akira Obara quando da transmissão de cargo no Co-
sas especialidades, que diariamente trabalham com mando de Aviação do Exército, prova cabal de sua ca-
as melhores intenções buscando entretere informara pacidade e humildade, que fjzeram dele um dos ge-
todos nós. Parabéns, Rede Globo de Televisão, pelos nerais mais queridos do Exército de nosso País:
seus 35 anos de árduo e respeitável trabalho. No momento em que transmito o cargo

Passo a outro assunto. A cidade de Taubaté se- de Comandante de Aviação do Exército bra-
dia, com muito orgulho, o Comando de Aviação do sileiro, cumpro dever de justiça e sa~isfação

Exército Brasileiro, que presta um inestimável serviço pessoal em vir a público transmitir os meus
à nossa Pátria, em tempos de paz, guardando nossas sinceros agradecimentos à toda a comuni-
fronteiras. No dia 12 de maio último, em ur:na tocante dade do Vale do Paraíba pelo apoio presta-
cerimônia cívico-militar, realizou-se a transmissão de do ao meu Comando.
cargo de Comandante do-nosso Câvêx, quando se Ao longo dos mais de dois anos em
despediu de sua tropa o general-de-brigada Akira que exerci minha missão, contei com recep-
Obara, após um excepcional trabalho desenvolvido tividade e a participação dos representantes
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dos poderes municipais, das Polfcias Civil e em Pirassununga - São Paulo, Chefe da Comissão
Militar, do Corpo de Bombeiros, das Autori- do Exército brasileiro em Washington - Estados Uni-
dades Eclesiásticas, além dos dirigentes dos, Comandante da 14ft Brigada de Infantaria Moto-
das entidades de assistência social, escolas rizada em Florianópolis - Santa Catarina, Chefe do
e associações. Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste e Co-

A0 povo de Taubaté, em particular, mandante do Comando de Aviação do Exército em
meu preito de agradecimento pelas constan- Taubaté _ São Paulo.
tes manifestações de prestígio às nossas No ano de 1986, a convite oficial do Ministério
atividades, o que muito nos engrandece e dos Negócios Estrangeiros do Japão, esteve, acom-
dignifica. Isso é fruto de um longo trabalho e panhado de sua esposa, visitando as principais in·
espero ter contribuído para elevar o nome dústrias, escolas militares, centros culturais e institu-
da Instituição. ·tos de pesquisas científicas e tecnológicas japone-

Da mesma forma, sinto-me envaideci- ses. Em 1994, acompanhando o Ministro do Exército,
do por ter sido agraciado com o título de Ci- visitou a República Federal da Alemanha, a Federa-
dadão Taubateano, proporcionando-se vín- ção da Rússia, a República Popular da China e aRe·
culos perenes a esta terra acolhedora. Agra- pública Francesa. Conheceu ainda a Suíça, o Cana-
deço, portanto, aos dignrssimos represen- dá, a Inglaterra e os Estados Unidos, onde viveu por
tantes da Câmara Municipal de Taubaté por quatorze meses.
essa manifestação de apreço e de amizade. O general-de-brigada Akira Obara é possuidor

Não poderia deixar de agradecer de das condecorações da Ordem do Mérito Militar no
um modo bastante singular o apoio perma- grau de Comendador, Ordem do Mérito Aeronáutico
nente de todos os meios de comunicação no grau de Oficial, Ordem do Mérito das Forças Arma-
na divúlgação dos eventos da Aviação do das no grau de Comendador, Medalha Militar de Plati-
Exército, de maneira positiva e honesta, na, Medalha do Pacificador, Medalha Tamandaré,
contribuindo para a informação de nossas Medalha Santos Dumont, Medalha de Mérito do Exér-
atividades. cito dos Estados Unidos da América e outras meda-

Finalmente, no raiar deste novo milê- lhas estaduais, honrarias e homenagens, em forma
nio, visualizo a Aviação e o Exército brasilei- de reconhecimento ao seu excepcional trabalho,
ro cada vez mais forte e coeso. Que os ven- como militar exemplar.
tos dos nossos rotares façam turbilhar os Gostaria também, Sr. Presidente, de destacar
corações dos que conduzem os destinos do nesta oportunidade a ascensão, ao Comando de Avi-
nosso País e que Deus ilumine cada vez ação do Exército, do seu novo Comandante, gene-
mais o caminho de todos nós. pm grande ral-de-brigada José Elito Carvalho Siqueira, que com
abraço a todos. Aviação! Brasil! a mesma competência e eficiência de seu antecessor

a general-de-brigada Akira abara é natural da vem desempenhando suas novas funções com profis-
cidade paulista de Araçatuba. Casado com a Pror- sionalismo e galhardia.
Sueko, é pai de três filhas, todas formadas pela Uni- O general-de-brigada José Elito é natural de
versidade de São Paulo, nas áreas de Farmá- Aracaju, Sergipe. Sentou praça em 15 de abril de
cia-Bioquímica, Administração de Empresas e Psico- 1964, tendo sido declarado aspirante-a-oficial em de-
logia. Sentou praça na antiga Escola Preparatória de zembro de 1969 e recebeu a espada de general no
Cadetes em 1958. Cursou sucessivamente a Acade- dia 31 de março de 1999. É casado com a Sr' Maria
mia Militar das Agulhas Negras, a Escola de Equita- das Graças Cintra Siqueira e conta com dois filhos,
ção do Exército, a Escola de Aperteiçpamento de Ofi- José Elito Carvalho Siqueira Junior e Ana t:lelena Cin-
ciais, a Escola de Comando e Estado-Maior do Exér- tra Siqueira.
cito e o Centro de Estudos de Pessoal. É possuidor dos seguintes cursos militares no

Durante.os quarenta anos dedicados à Força Brasil: Infantaria - Aman/Esao/Eceme, Básico Pá-
Terrestre, serviu em seis estados da Federação e 26 ra-Quedista, Ações de Comando, Mestre de- Salto,
organizações militares. Exerceu funções de destaque Forças Especiais e Salto Livre, todos re~.Ii.zados· na
como Assessor Parlamentar do Ministro do Exército, Brigada de Infantaria PODT - Gen. Penha Brasil.
Assessor do Centro de Comunicação Social do Exér- No exterior, cursou a Escola de Cbmando e
cito, Assistente-Secretário do Mini~tro do Exército, Estado-Maior da Inglaterra, no Army Stéff College,
Comandante do 2º Regimento de-Carros de Combate em Camberley, no ano de 1988. E dentre suas prin.~i-
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pais missões de"erÍll-' -;_:';:\r~~<:: JG.st~ :arnos- :oman- ,SO, colaborando de modo ímpar para o desenvolvi-
dante do 282 Batalhão de Caçadores em Aracaju - mento de nosso País.
Sergipe, sua terra natal, e OfIciai do Gabinete do Mi- Trata-se da UNIVAP - Universidade do Vale do
nistro do Exército, além de ter sido ainda instrutor da Paraíba, cuja história tem início com a instalação, em
Aman, da Esao e da Ecetne. 16 de agosto de 1963, da Fundação Vale-paraibana

Fora do Ministério do Exército, exerceu igual- de Ensino, graças à iniciativa de figuras eminentes do
mente funções das mais importantes, como Coman- Município de São-Josê-dos'Campos, onde se encon-
dante-Geral da Polícia Militar de Alagoas, Oficial de tra localizada essa nobre instituição de ensino.
Gabinete da Casa Militar da Presidência da Repúbli- O que ficou evidenciado, desde o início da Uni-
ca e no exterior foi Adido do Exército e da Aeronáutica vap. foi a preocupação não apenas em atender a de-
na África do Sul. Como oficial-general, comandou a mandas do mercado do trabalho, mas especialmente
161 Brigada Militar. com a preparação da pessoa, ação esta indispensá-

O general-de-brigada José Elito Carvalho Si- vel ao progresso de nossa sociedade. Iniciando suas
queira foi agraci~do com as seguintes condecorações atividades por intermédio de uma Faculdade de Direi-
nacionais: Medalha do Pacificador, Medalha Mare- to, outros cursos foram sendo criados, até que em
chal Hermes - Prata com uma Coroa, Medalha do 1982 a instituição ganhava a denominação de Facul-
Mérito Policial do Estado de Sergipe. Medalha do Mé- dades Integradas de São José dos Campos, culmi-
rito Policial de Alagoas, Medalha do Mérito Militar - nando com a criação da Univap em 1º de abril de
Oficial, Ordem do Mérito Militar - Oficial, Medalha Mi- 1992, pela Portaria nº 51 Odo Ministério da Educação.
Iitar Ouro 30 anos, Ordem de Rio Branco - Oficial, Uma jovem universidade, que no mês de abril come-
Medalha Alferes Joaquim José da Silva Xavier - Dis- morou seu oitavo aniversário, mas que tem uma tradi-
trito Federal, Medalha Marechal Mascarenhas de Mo- ção de quase quarenta anos no ensino superior jose-
rais e Medalha de Serviço Amazônico. De outras na- ense.
ções recebeu a Ordem Mérito Militar da Espanha e Hoje, uma universidade sólida e consolidada, a
Ordem Nacional do Cedro, do Líbano. Univap encontra-se estruturada, para o desenvolvi-

Por meio deste singelo pronunciamento, quere- mento de suas atividades, norteando suas ações
mos cumprimentar o general-de-brigada Akira Obara, dentro dos seguintes objetivos gerais: constituir-se
pelo grande traballJo desenvolvido no Comando de em um agente de transformação, capaz de contribuir
Aviação do Exército de Taubaté, pela sua notável car- para a elevação do homem nos aspectos intelectual,
reira militar e seu merecido descanso, agora que pas- espiritual e material; constituir-se em um centro de va-
sa para a reserva. Igualmente cumprimentamos o lorização do homem, preservando, aperfeiçoando e
novo Comandante, general-de-brigada José Elito difundindo os valores que o dignificam; constituir-se
Carvalho Siqueira, todos os oficiais e praças do nosso em um centro de saber, onde o conhecimento seja
Cavex, pelo trabalho, que prossegue com a mesma considerado um bem de alto valor e coloc~<?là dispo-
competência e seriedade. sição da comunid~de; contribuir para a implantação

de uma ordem socioeconômica fundamentada na so-
Continua assim o Cavex, agora sob o comando berania, na dignidade da pessoa humana, nos valo-

do Gen. José Elito. com a mesma tradição de profissi- res sociais do trabalho e da livre iniciativa e;no plura-
onalismo, dedicação e amor à Pátria demonstrados lismo polrtico, de modo a assegurar a construção de
ao longo de sua história pelos seus ex-Comandantes, uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvi-
Gen. Bulcão, Gan. Nary, Gen. Ambrósio, Gen. Sonu-
má e Gen. Akira Obara. mento regional e nacional, a eliminação de qualquer

forma de discriminação ou preconceito e a erradica-
Parabéns ao Exército brasileiro por contar em ção da pobreza e da marginalidade.

seus quadros com oficiais e soldados tão valorosos, Para alcançar tais desideratos, a Univap conta
que honram e orglllham as suas mais ricas e heróicas com uma competente administração, professores ca-
tradições. ' pacitados e voltados para a nobre missão de ensinar

Mais um'assunto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De- e formar novas gerações de profissionais, além de
putados. A região do Vale do Paraíba sedia uma das funcionários, nos mais variados setores, que ajudam,
mais importantes universidades brasileiras, um nú- cotidianamente, a fazer da Universidade do Vale do
cleo de excelência, que vem anualmente formando Paraíba um orgulho para todo o Vale do Paraíba, re-
profissionais 'nas mais variadas especialidades, ca- gião Mantiqueira e Litoral Norte. Tendo como Reitor o
pacitàndo nossas empresas e instituições e, com Prol. Dr. Baptista Gargioni Filho, a Univap estrutura-se
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ainda em três Pró-Reitorias e seus respectivos titula- participação da Universidade como um todo na solu-
res, que são a Pró-Reitoria de Cultura e Divulgação - ção de problemas diversos, como o tratamento ade-
pedagoga Maria de Fátima Ramia Manfredini, a quado das áreas verdes urbanas, com o seu levanta-
Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Fi- mento aerofotogramétrico, com vistas a organizar
nanças - economista Ailton Teixeira, a Pró-Reitoria banco de dados para o lançamento do IPTU, e a recu-
de Integração Universidade-Sociedade - Prof. Dr. peração da região próxima ao Rio Paraíba, com plan-
Antônio de Souza Teixeira Júnior. tio de vegetação nas margens e criação de peixes

O Prof. Dr. Baptista Gargioni Filho explica-nos nas lagoas formadas.
não ser trivial a direção de uma universidade, que ele Nenhuma grande obra é feita se não contar com
de forma clara e inteligente compara a um formiguei- os corações e os sonhos das pessolis que estão en-
ro, com muitos reis e rainhas, com muita reivindicação volvidas na sua realização. Tem de haver fé e amor
e grande disposição de todos de ver crescer a quali- naquilo que se constrói. Esse lema impulsiona a Uni-
dade do que é realidade. Há que progredir, economi- vap, que conta para o desenvolvimento de sua missão
zar e reivindicar permanentemente, enfrentando mui- educacional com uma infra-estrutura material signifi-
tas vezes uma economia recessiva e com desempre- cativa, como um invejável patrimônio, prédios, labora-
go crescente. Mesmo assim, estão sendo construídos tórios, equipamentos de última geração, biblioteca
mais prédios, destinados a salas de aula e laboratóri- com um significativo acervo, sistema de comunicação
os, e há a premente necessidade de iniciar-se um bio- capaz de colocá-Ia, em curto espaço de tempo, em
tério e um ginásio poliesportivo. contato com universidades e centros do País e do ex-

O Reitor da Univap anunciou ainda a instalação terior, via Internet, bem como uma larga experiência
de novos cursos, como Enfermagem, Terapia Ocupa- em pesquisa e extensão.
cional e Fisioterapia. E outros terão que vir, nos seto- A Universidade do Vale do Paraíba encontra-se
res de saúde, engenharia e de serviços, atendendo a instalada em duas bases, o Campus Centro e o Cam-
necessidades ditadas pelo desenvolvimento regional. pus Urbanova. O Campus Centro, com acesso pela
A Univap tem procurado estabelecer seu planejamen- Praça Cândido Dias Castejon e pela Rua Paraibuna,
to de novos cursos tendo em vista exatamente a ne- está instalado numa área de 40 mil metros quadra-
cessidade de caráter inovador para suprir o nosso dos, na região central de São José dos Campos. É
País dos profissionais de perfil mais compatível com constituído basicamente de um conjunto de prédios
os rumos que o progresso vai imprimindo. que abriga alguns cursos de graduação, os cursos de

No dizer do Prof. Dr. Baptista Gargioni Filho, a pós-graduação e os cursos da terceira idade. Além
universidade, muito mais do que contemplativa, deve disso, fazendo parte da Fundação Vale-paraibana de
ser participativa. Se há desemprego, deve buscar no- Ensino, mantenedora da Universidade, estão ali sedi-
vas soluções, como a Univap vem fazendo, mediante ados o Colégio de Aplicação, a Pré-Escola e as Esco-
cursos de empreendedores, de empresa júnior ou da las de 12-e 22 graus. Ao todo, esse Campus conta com
incubadora de empresas. Deve até tentar a instituição 85 salas de aula, com capacidade para aproximada-
de parques científicos, destinados a empresas de alta mente 5 mil alunos por turno.
tecnologia, com ampla interação com os setores de O Campus Centro congrega também duas
pesquisa e desenvolvimento, possibilitando aumento agências bancárias, um complexo administrativo para
de receitas, com mais reinvestimento, mais geração atendimento de alunos e funcionários, auditórios, um
de empregos e melhor qualidade de vida pelos resul- teatro, uma capela ecumênica, quadras esportivas,
tados colhidos. pátios e praças, uma gráfica, um setor de reprografia,

Em suma, Sr. Presiden~e, a.luniversidade não o Serviço de Atendimento à Saúde do Escolar, o Ser-
deve nunca estar-gissociada da sociedade, pelo con- viço de Atendimento Jurídico; o Centro de Apoio Psi-
trário, tem a obrigação, porabrigar as melhores cabe- copedagógico e o Centro de Convivência, com lan-
ças pensantes da Nação, de irao encontro da popula- chonetes e espaços para atividades culturais.
ção, aus,cultar!eús problemas e suas reivindicações, Já o Campus Urbanova, inaugurado em 1995,
estudar e encaminhar as melhores soluções, para possui uma área superior a um milhão e trezentos mil
que possamos oferecer melhor qualidade de vida à metros quadrados, tendo o rio Paraíba como divisa
nossa gente. em parte do seu terreno. Atualmente esse campus,

A Univap é um exemplo dentro dessa busca de com acesso pela Avenida Shishima Hifumi, no bairro
cooperação mútua. Convênios com Prefeituras da re- Urbanova, possui um conjunto de sete edifícios, sen-
gilo estão sendo assinados, visando a uma intensa do cinco destinados aos institutos que atuam primari-
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amente na área de ensino, um instituto destinado às
atividades de pesquisa, o Instituto de Pesquisa e De
senvolvimento, e um edifício ocupado pela Biblioteca
Central, Secretaria Geral e Reitoria, perfazendo um
total de 40 mil metros quadrados de área construída.

Esse campus, Sras. e Srs. Deputados, conta
com espaços destinados às atividades administrati
vas e pedagógicas, um auditório, biblioteca, sala de
reunião, administração, lanchonetes, livrarias, copia
dora e estacionamentos. Para a prátiça desportiva,
existem quadras poliesportivas, uma quadra de tênis,
dois campos de futebol, uma piscina de atletismo, pis
cinas, vestiários, além de áreas de lazer com quios
ques e lagos para piscicultura, jardins e viveiros de
plantas.

Considerada uma das maiores e melhores uni
versidades do Estado de São Paulo e em franca ex
pansão, a Univap oferece um grande leque de cursos
universitários: Pedagogia, Letras (Português/Inglês
ou Espanhol), História, Geografia, Direito, Serviço
Social, Secretariado Executivo, Comunicação Social
(Jornalismo, Publicidade e Propaganda), Turismo,
Matemática, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil,
Engenharia de Materiais, Arquitetura e Urbanismo,
Ciência da Computação, Engenharia da Computa
ção, Administração de Empresas e Negócios, Ciênci
as Econômicas, Ciências Contábeis, Odontologia, Fi
sioterapia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Edu
cação Física, Ciências Biológicas. cursos de
pós-graduação lato sensu: Ciência da Computação,
Conservação e Aproveitamento de Energia, Ensino
de Matemática, Economia Empresarial, Gerontologia

\

Social, Psicopedagogia e Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento - Princípios e Aplicações.

São oferecidos ainda os cursos de extensão: Te
oria da Famflia, Microcontroladores, Metabolismo e
Fisiologia de Microorganismos, Orçamento Básico de
Obras e Serviços de Construção, Formação de Pre
ços para Obras e Serviços de Construção, Gerencia
mento de Projetos e Empreendimentos Utilizando
MS-Project for Windows, Curso Básico de Língua
Espanhola, Meio Ambiente - Educação e Sociedade,
Família: no Processo das Relações Humanas, Materi
ais Poliméricos - Conceito e Aplicações, Engenharia
,Econômica, Programação Orientada a Objetos com
Borland C++ para Windows. Funciona'ainda na Uni
vap a Faculdade da Terceira Idade, um espaço desti
nado à renovação e participação social. No nível mé
dio, são oferecidos inúmeros cursos técnicos, forman
do profissionais para os mais variados setores, como
Cartografia, Eletrônica, Higiene Buca', Laboratórios,
Publicidade.
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A Univap, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é um orgulho para todos nós, moradores do Vale
90 Paraíba. De modo que não poderia deixar de fazer
esse registro, para os Anais da Câmara Federal, cum
primentando essa notável instituição de ensino pelo
transcurso de seu oitavo aniversário, ocorrido no dia
12 de abril último, e em comemoração aos 37 anos de
instalação da Fundação Vale-Paraibana de Ensino,
mantenedora da Universidade do Vale do Paraíba,
que serão comemorados no próxinío mês de agosto.

Parabéns, Univap, pelo incansável esforço em
prol do ensino superior na região do Vale do Paraíba,
Mantiqueira e Litoral Norte!

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, será realizada este mês, em
Paris, a Assembléia Anual da Organização Internaci-
onal de Epizootias - OIE. '

Esta assembléia poderá homologar a certifica
ção internacional de zona livre de febre aftosa para o
Circuito Pecuário Centro-Oeste.

Com isto, os Estados do Paraná, de São Paulo,
de Goiás e de Mato Grosso e parte de Minas Gerais e
do Distrito Federal poderão ser declarados como área
livre dessa doença. Com a certificação, o Circuito
Centro-Oeste se agrega ao Rio Grande do Sul e a
Santa Catarina, do Circuito Sul, ampliando o potenci
al exportador do País, com a entrada no mercado de
aproximadamente 82 milhões de cabeças, cerca de
50% do rebanho bovino brasileiro.

A carne produzida no Centro-Oeste poderá dis
putar os mercados do chamado circuito não é:1ttósico,
representado pelos principais importadores/mundiais
de carne bovina, como Estados Unidos, 'Canadá, Ja
pão e Coréia, que não compram o produtp provenien
te de áreas infectadas pela doença. Esses mercados
apresentam, ainda, potencial para crescimento da de
manda, em especial nos~países da Ásia-Pacífico.

Além disso, meus nobres colegas, a carne co
mercializada nos países do circuito não aftósico al
cança preços até 40% superiores aos preços pagos
nos mercados onde a febre aftosa não representa
empecilho ao comércio.

A ampliação do mercado externo para a carne
bovina brasileira, em nível do seu potencial de produ
ção, dependerá muito da habilidade dos negociado
res brasileiros e da execução de uma bem elaborada
campanha de marketing, propiciando COr.'l isso o
acesso aos novos mercados. O Brasil poderá explorar
sua vocação inequívoca para a produção de carne

. em condições naturais, o chamado boi verde.
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Para que se tenha uma idéia, Srs. Deputados, o adulto, a necessidade de auto-afirmação e o encora-
Brasil, na década de ao, chegou a ocupar a segunda jamento proporcionado pela propaganda.
posição no ranking dos maiores exportadores mundiais A pesquisa, levada a cabo pela conhecida agên-
de carne bovina, depois passou por uma fase de estag~ cia Vox Populi, revelou que a mensagem captada pe-
nação nos anos 90, perdendo participação no mercado los jovens é "Fume! Tenha liberdade de escolha!" E
mundial a partir de 1995, caindo para a sétima coIoca~ isso se comprovou pela constatação de que as mar.
ção. Na década de 90, as exportações de carne ficaram cas de cigarro mais lembradas são as que têm a pro-
muito aquém das potencialidades da pecuária brasileira. paganda relacionada a eventos esportivos e musica-

A perspectiva para este ano é do Brasil ocupar a is~ Na verdade,_do pon~~ de vis!a meramente estétic?,
terceira posição mundial em vendas externas de car- nao há.como nao a~ml~r que sao a~campanh~smais
ne· bovina, ficando atrás apenas da Austrália e dos bem feitas, nas quais sao ga~tos milhares e mllha~es,
Estados Unidos, estimando que as exportações al- e o ,resultado - do ponto de vIsta meramente estétIco,
cancem cerca de US$ 1 bilhão, contra US$785 mi- repIto - é sempre espetacular.
Ihões no ano passado. E é aí ~ue reside o maior proble~: no ~spe~cu,?

E S P 'd t b O put d s que que seduz oJovem, em fase de formaçao extenor e Inten-
s~~ro, _r. resl en.e e ~o ~es. e a o , ar. A mensagem que recebe e incorpora é que o cigarro é

esta ~ertlflcaça~que mencionei no IníCIO deste~u pro- o caminho do sucesso. Não é por acaso que são os es-
nunclamento seja homoJog~d~. p~la ~embléJa .Anual portes radicais, por serem os que mais atraem os jovens,
da OIE, que o Governo e a InJclat~ pnva?a ~n~lnuem os preferidos nas Campanhas publicitárias; são sempre
empenhados em superar~ barreiras sanitánas Impos- apresentados ambientes requintados, mulheres seduto-
tas pelos países desenvoMdos e ~~e, n.osso País possa ras e homens apolíneos; os eventos musicais são sem-
novamente voltar a desfrutar do pnvlleglO de ser um dos pre de boa música A intenção é clala: associar o cigarro
maiores exportadores de carne bovina do mundo. à qualidade de vida, ao status, enfim.

A SRA. TETÉ BEZERRA (Bloco/PMDB - MT. E é assim que a nossa juventude vem embar~
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cando nessa "canoa furada" do tabagismo. As infor~
Sras. e Srs. ~eputados, nesta quinta-feira, 31, come- mações, obrigatórias, sobre os males do fumo, após
mora-se o Dia Mundial Sem Tabaco, para que, pelo cada anúncio na televisão, soam mais como ironia do
menos em um dia do an~ a população de todos o~ que como verdadeira informação; na maior parte das
quadrantes do planeta seja alertada de modo e~pecl~ vezes, o resultado é nulo, quando não também ridfculo.
ai s~bre os males do ~umo.,Na verdad~, o ~ue nao fal- Por isso é que o Ministério da Saúde decidiu por
ta sao alertas, dos mais vanad~s, mas, I~fehzmente, se, medidas enérgicas, ainda que bata de frente contra
por um lado, parte da pop~laçao mundial se preocupa grandes e poderosos interesses multinacionais. Nesta
com um_d~ Il!dos d~ tabagismo, que é este la~o maléfi- semana, chega a este Congresso importante projeto de
co por todos conhecido, mas nem sempre devidamente lei do Executivo que simplesmente prolbe a propaganda
reconhecido, por outro, boa parte é levada, mesmo que de cigarro e o patrocfnio de fabricantes a eventos. Pode-
inconsci~nte~~~e, .sub~re~tici~mente, ao vfcio pela po- rão alegar se tratar de medida demais drástica, draconia~
derosfsslma Industrla multlnaclOnal do tabaco. na, mas a verdade é que, no caso em questão, não há aI-

Na verdade, senhores, trata-se de um ramo dos temativa, e é por isso que, desde já, deve merecer nossa
que mais lucram no mundo todo, à custa da saúde do especial atenção e apoio ao analisarmos a matéria.
consumidor, sobretudo do consumidor jovem, que é leva- Afinal, Sr. Presidente, não estamos falando de
do ao vfcio sem se dar conta de que está entrando, já na coisas abstratas, idéias empfricas, mas, sim, de fatos re-

.-.adol~cência ou antes, numa estrada que - é lamentá- ais, comprovados extensivamente pelas estatfsticas. Os
vel, mas é verdadã -~-não raro, conduz à morte. dados são de todo confiáveis, do próprio Instituto Naci~

No nosso País, a situação não é nada animado~ nal do Câncer, entidade mais do que experiente e, por-
ra. Uma recente pesquisa intitulada "A influência da tanto, insuspeita na matéria: o tabagis~ é associado a
propaganda na sedução do adolescente" mostra de 2~% das mortes por doenças coronananas na popula~

maneira cabal como a publicidade influi no comporta- çao en:a geral; ~ 85% das mortes pord~? pulmonar
mento do jovem. Segundo estudos do Instituto Nacio- obstrutiVa crônica; a 3()Ok das mortespor cancere~g~
nãl do Câncer, 90%· dos fumantes s~ viciaram antes raJ; a 90% das mortes causadas por cancer de pulmao, e
dos 19 anos, e a pesquisa apurou que os principais a 25% das mortes por doe~s vasculares.
fatores que levam o jovem ao tabagismo são a curiosi- É por causa de.sse~ ~~m~ros, se~h.ores., que da~
dade pelo produto, a imitação do comportamento do mos nosso total apoIo à inICiativa do MinistériO da Sa-
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úde. Afinal, neste ponto, ou há que sermos realmente Prova disso é a iminente privatização de duas
drásticos, ou tudo ficará como está ou pior, pois, por das mais importantes rodovias federais brasileiras, a
mais criativas que sejam as campanhas oficiais antitaba- Fernão Dias e a Régis Bittencourt. Nelas, o Ministério
gistas, o "outro lado" sempre terá muito mais recursos dos Transportes gastou a fábula de quase 3 bilhões de
para superá-Ias. Não signnica que sejamos contra as dólares - aproximadamente 5 bilhões de reais - para a
campanhas publicitárias do Governo - e, na verdade, recuperação do pavimento e a duplicação das pistas.
vem aí urna boa campanha publicitária do Ministério da Verdadeira fortuna a ser paga, como sempre, por nós,
Saúde -, mas a verdade é que elas, por si sós, acabam contribuintes, e não pelas empresas a quem caberá a t:I)~-

pouco eficientes, sempre batidas pelo "outro lado". ploração das rodovias, ou seja, dos exploradores da Fei-
Assim, Sr. Presidente, nobres colegas, ao mes- não Dias e ?a_Ré~is Bitt~ncourt não s~ cobrará um único

mo tempo que louvamos a iniciativa e os esforços do dólar dos bllhoes Investidos na empreitada.
Ministério da Saúde, exortamos esta Casa para a res- Para que se tenha idéia da atitude generosa do Sr.
ponsabilidade que nos cabe de examinar e votar o Fernando Henrique Cardoso, saiba-se que a montanha
projeto de lei que nos está sendo apresentado. Temos de dinheiro a que o Governo renuncia é mais ou menos
consciência de que não terá fácil aprovação, pois as a mesma,que arreca~ou, em 199~, :,om a v~nda da
pressões virão, e serão grandes, como é de imaginar. Companhia Vale do RIO Doce: 3,1 bllhoes de dolares.
Mas não podemos deixar de fazer a nossa parte nes- O pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
sa cruzada, que vem crescendo em nível mundial, o pretexto enganoso, a desculpa falaciosa com que
contra os malefícios dessa poderosfssima indústria. se tenta justificar o injustificável: de acordo com o Mi·

De nada adianta, senhores, a ação estupenda n!stro dos Transportes, a magna,nimidade da U~ião
que desenvolve o Instituto Nacional do Câncer em to- visa d:sonera~ ? custo do pedá~lo para o ~~tonsta,

d a 'd d da I::ed ra - - est d Iv'd que nao devera Ir além dos 3 reais por 75 qUllometros
as s um a as ri e çao, açao a esenvo I a 'd F t S M' . t I A I' -. d 3" . í' I d cabo I percom os. rancamen e, r. Ims ro. exp Icaçao

em mais e ml mumc piOS, eva a a em esco as, - "'á f'd I '
'd d d 'd b' t d trab Ih I nao convence mnguem, J que o re en o va orequrva-uni a es e sau e e am len es e a o, com resu - - a

tados impressionantes até agora, envolvendo mais de 26 le a uma reduçao de apen,as 1,1 lia, quanto ao preço
mil professores e 590 mil alunos, além de 490 unidades que se cobr~ nas ~o~ovlas Já pnvatlzadas. .
de saúde e quase 4 mil profissionais de saúde. De nada _ AdemaiS, o reglo presente.que o G~verno se dls-
adianta - repito - se tais ações acabarem isoladas, fora poe a ~f:re~er a alguns empresarlo,:; c?nflgura um: fla-
de um contexto mais amplo, que inclui, certamente a grante I~ustiça p~~ com ~ :oncorrencla, à qual nao se
nossa ação aqui no Poder Legislativo. deram tão_espeCiais ~ndlçoes ... O qU,e nos recorda a

, , frase que tão constrangldamente associamos aos pesos
.. Ap,rovelto, ~ortanto, para me cong.ratular c~m o e às medidas que se revezam na balança do Governo:

Mlm~térro da SAaude, sobretudo por, !"elo do Ins~ltuto "para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei..:'
Naclona~ do C~~cer, pelo trabalho Ja empreendl~o e Não nos esqueçamos de que 80% do dinheiro
pela sábia declsao de mand.ar a_este Poder o projeto gasto nas rodovias em questão provêm de empréstimos
~ue em breve teremos a obrlgaçao e o prazer de ana- concedidos pelo Banco Mundial e pelo Japan Eximbank,
"sar - e, tenho certeza, de aprovar. que teremos de pagar em quinze anos com juros anuais

Muito obrigada. de 4%. Trata-se, pois, de recursos externos, dívida que
O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pronun- saldaremos a peso de ouro em nome da riqueza, do pri-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. világio e do lucro de certos empresários...
Deputados, em nome da propaganda enganosa do Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
neoliberalismo e das falsas promessas da globaliza- protesto com que nos manifestamos contra a privatiza-
ção econômica, o Governo Fernando Henrique Car- ção indecente e criminosa das rodovias Régis Bitten-
doso faz da privatização da propriedade nacional um court e Fernão Dias. Estradas existem não para o tráfico
verdadeiro escândalo. Por valores irrisórios, negoci- de influências e o segredo dos negócios, mas para que
am-se bens e empresas que demandaram décadas por elas possa caminhar o povo, em busca do desenvol-
de trabalho, de sacrifício e de investimento para se vimento econômico e da justiça social a que tem direito.
transformar em patrimônio desta Nação, em riqueza Era o que tinha a dizer.
que não pertence ao Estado nem ao Governo. mas a O SR. Lufs EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o
todos os orasileiros. a cada cidadão. Custa-nos crer seguinte discurso:) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
que não tenham as autoridades a perfeita consciên- putados, os brasileiros não agüentam mais tamanho
cia do crime que estão cometendo. arrocho salarial e financeiro. Este Govemo jamais titu-



29016 Quinta-feira }2 DIÁRIO DA cÁMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

bsia ao optar entre a melhoria da qualidade de vida Estes dados tornam óbvia a conclusão de que,
da. população e o cumprimento das metas draconia- mais uma vez, foi a nossa classe trabalhadora que
na.s impostas pelo Fundo Monetário Intemacional: pagou a conta dos "ajustes econômicos" ordenados
fica com o FMI. O resultado é que a populaçãQ. brasi- pelo FMI e acatados com indecorosa subserviência
leira continua a cumprir sua triste sina de passar fome pelo Governo brasileiro.
em meio à fartura. Causa-me enorme indignação constatar que o rios-

Exemplo disso é o recente aumento dos juros do 50 rico e vigoroso País continua a ser tratado corno uma
cheque especial, a despetto da tendência de queda da in- grande colônia a serviço do capttaJ intemacional, submis-
ilação. Segundo dados do próprio Banco central, a taxa 50 aos dttames do Fundo MOr.letário Internacional.
média cobrada de quem usa o cheque especial subiu de Ao longo dos cinco séculos daHistória do Brasil,
144,8% ao ano, em março, para 152,3%ao ano, em abril. nossos trabalhadores derramaram sangue, suor e lá-

E não são só os recursos disponrveis por meio grimas para produzir riquezas fantásticas que jamais
do cheque especial que estão caros. Em outubro do se traduziram em indicadores sociais minimamente
ano passado, o Governo editou um pacote de medi- aceitáveis para a população brasileira.
das para redu~i~o custo do cré~ito. Nos primeiros m~- Enquanto a riqueza acumulada pelo trabalho de
ses após a edlçao .dess?s medidas o mercado reagiu nossos homens, mulheres e até crianças é enviada
bem, mas e,m abril 0.8 Jur~s cobrad?s pelos bancos sem escrúpulos ao exterior para pagar a interminável
em outros tipOS de finanCiamento tiveram uma das drvida contraída junto ao sistema financeiro internaci-
menores quedas desde o lançamento deste pacote, onal milhares de cidadãos brasileiros continuam
contrariando todas as previsões. mor;endo feito moscas, diariamente, por falta das

Em abril começara a valer a redução de 65% mais básicas condições de higiene e de alimentação.
par~5~% na parcela dos chamados compulsó!ios, o~ Lamentavelmente, a qualidade de vida dos bra-
depOSitas em conta corrente que os bancos sa~ obrl- sileiros não é prioridade para o Governo do nosso
gados a ,recolher para o Banco Central, e por ISSO a Pars. Para estes embaixadores do capital internacio-
expectativa do Govern~ - frustra~a - de que h?uves- nal, prioritário é o cumprimento rigoroso de todas as
se uma qu~da,~ronuncladados Juros neste me~.. ~ metas estabelecidas pelo FMI. Feita a pilhagem, as

Isso SignifiCa, ~obres colegas, que a aqulslçao migalhas são lançadas à nossa sofrida população,
de ~ens e me!cadorlas pela.enorme parcela da popu- envolvidas em palavras bonitas e acompanhadas por
laça0 que nao tem capacidade de poupança está atraentes campanhas publicitárias.
cada vez mais difícil. Como conseqüência i~evitável e Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já são
desa~trosa, teremos uma acen~u~d~ r:traçao ~~ mer- cinco séculos de servidão a interesses alheios ao
cada Inter~o, o ~ue ,ca~sará dlmlnUlçao da atiVidade nosso povo. Está na hora de rompermos, definitiva-
do comérCIO e da Industrla e aumento do desemprego.. nt com essa trágica vocação que faz de nosso

E . , "f' d I'á d me e,
ste pr~ces~o Ja vem se V~rI Ican o, a I S, es- P~úm renitente exportador de riquezas à custa da

de a desvalorlzaçao do real, no final de 1998. Segun- vida e da dignidade dos brasileiros.
do pesquisa realizada pelo DIEESE - Departamento E f h d'
Intersindical de Estatística e EstUdos~ ra o que In a a Izer. .
cio-econômicos sobre o primeiro ano sYbsetlüente à O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
mudança cambial, a desvaloriz~ãe-tfÔreal em rela- seguinte discurso.~ - Sr. Pre~idente, Sras. e Srs.. De-
ção ao dólar produziu um efeUo positivo em diversos putado.s, venho hOJe a est8: t~buna pa~ reverenciar a

-indicadores econô.!Jlicos, mas prejudicou a população. ":Iernóna de ~m ~rande brasileiro: .Horáclo ,-?fer, que, se
O I~rhento feito pelo DIEESE revela que, VIVO fosse, tena feito ~ O? anos no dIa 3 d~ maio passado:

-nO-fiAaf de 1999, o desemprego era cerca de 11 % ma- Intelectual sofisticado, empresáriO bem- sucedi-
ior do que no ano anterior, a renda e o poder de com- do, Parlamentar brilhante e Ministro de Estado com
pra haviam caído e apenas 31 % das categorias que admirável vocação pública, Horácio Lafer foi um des-
têm data-base entre agosto e dezembro conseguiram ses homens raros que fazem a História, marcando
recompor seus salários, contra um percentual de com seus ideais, palavras e ações a trajetória das so-
60,9% verificado no ano anterior. ciedades que integram.

Ainda de acordo com o DIEESE, o poder aquisí- Filho de imigrantes judeus de origem Iituana,
tivo do trabalhador caiu 4,4% no ano e o rendimento Horácio Lafer amou como poucos a Pátria onde nas-
médio trimestral, que era de 906 reais, em janeiro, es- ceu, e desde a adolescência participou ativamente do
tava em 852 reais em outubro. debate sobre as grandes questões r.acionais.
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O convívio acadêmico na prestigiada Faculdade em que a solidez das convicções unia-se ao brilho re-
de Direito de São Paulo, onde ingressou aos dezesse- tórico para melhor conquistar adeptos a suas causas..
is anos de idade, foi para Lafer uma iniciação à vida Ainda muito jovem, Horácio Lafer concebeu um pro-
política. Lá ele integrou a Liga Nacionalista, fundada jeto pata o País e foi coerente na sua defesa ao longo de
sob a orientação de um dos professores da faculdade, toda a vida. Lafer sonhava com o dia em que o Brasil
Francisco Vergueiro, com os ambiciosos propósitos substituiria o modelo arcaico: agrário e rural por um perfil
de desenvolver a solidariedade nacional, contribuir moderno, industrial e urbano, de regime político efetiva-
para a educação primária obrigatória, lutar contra as mente democrático. Como um homem de ação, no entan-
fraudes eleitorais e educar civicamente a população. to, não se limitou a sonhar: valeu- se de todas as oportuni-

O mesmo entusiasmo patriótico que levou o jovem dades de exercício de poder para reinventar nosso País,
Horácio Lafer a dedicar numerosas horas ao ensino das traduzindo em atos sua inovadora concepção de Brasil.
primeiras lettas aos operários, como orientador da Liga Foi Lafer quem melhor convenceu o País de que
Nacionalista, fez com que, já Ministro da Fazenda de Ge- a industrialização não atendia exclusivamente às as-
túlio Vargas, em

J
1951, percorresse o Brasil inteiro num pirações do empresariado, mas de todo o Brasil. Foi

empenho pessoal pelo aumento da arrecadação. Lafer quem primeiro demonstrou de maneira irrefutá-
Seus esforços não foram em vão: nos anos da ges- vel à Nação o qu~o temerário era continuarmos apoi-

tão de Lafer à frente do Ministério da Fazenda o Orçamen- ando-nos, exclUSivamente no setor agroexportador
to btasileiro conseguiu o inédito superávit de 4 bilhões de após a cnse de 1929.
cruzeiros, saldo sem precedentes na história financeira do Foram incontáveis as ocasiões em que Lafer de-
País, raras vezes obtido por seus sucessores. ixou transparecer, em suas palavras, o genuíno amor

Partidário fiel do liberalismo democrático Horá- que tinha pelo nosso País. Para este grande brasilei-
cio Lafer utilizava-se de todos os meios a seu ~Icance ro, o pensamento nacionalista deveria ser "construti-
na luta pela implementação de um ideário econômico vo e fraterno em re~ação às naç?es amigas, mas.zelo-
desenvolvimentista baseado no incentivo à iniciativa so de preservar a liberdade de Interpretar a realidade
privada e no rigoro~o controle da inflação. do País e de e~c?ntrar soluções brasileiras para os

problemas braSileiros".
, ~stas era,m as principais metas do Plano ~a~er, Que estas palavras, tão sábias na sua duradou-

ambiCIOSO projeto de reaparelhamento economlco t I'd d ' f t d' , - t d ó, " ra a ua I a e, sejam on e e Insplraçao a o os n s,
nacional. Lamentavelmente, o Plano Laferfol bOlcota- . t t d I I't' b '" E I, . .. ., In egran es a c asse po I Ica rasl eira. que as em-
do por forças contranas aos IdeaiS do seu Ideahzador, b d t 't" d t d" I h •bl'. . , , , ranças a raJe orla es e a mlrave ornem pu ICO,
atrasando o desenvolVimento Industnal braSileiro em d d ' t I t I f 'H •. L f. d ' , I empreen e or e In e ec ua que OI oraclo a er nos
mais e meio secu o. 'd' d . d ', . _ ,sirvam como para Igma e uma apaixona a e slngu-

Mas Horaclo Lafer nao era homem de se deixar lar dedicação à causa do Brasil.
abater ~acilmente, e.cri,ou o Banco Nacional de .De- O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
s~nvolvlmento Economlco - B~DE, ~om a ~etermlna- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
çao de tentar ~o~pensar o bOicote flna~ceJro de que putados, conforme este Congresso foi avisado pelo
seu plano haVia ~Id~ al~o. O Banc? Na~I~~al do Nor- movimento organizado de aposentados, liderado pela
d~st: também fOI cnaçao dele, e tinha IniCialmente a COBAP _ Confederação Brasileira de Aposentados e
mlssao de executar um pro~rama que elaborara para Pensionistas, Brasília e os Três Poderes assistiram à
desenvolver o chamado Pohgono das Secas. chegada ordeira e pacífica de quinhentos represen-

Como Ministro das Relações Exteriores do Go- tantes dos 19 milhões de beneficiários do INSS, no úl-
vemo Juscelino Kubitschek, em 1959, Horácio Lafer timo dia 25.
a~ot~u medidas que.tiveram grande imp~c~o na am- Suas cabeças brancas, caras enrugadas e per-
pllaçao das exportaç~e~ de produt~s.brasllelro~, além nas trôpegas, como eles anunciaram, enfeitaram as
de ~ssegurar ~s condlçoes necessarlas para a Imp~r- avenidas da Capital brasileira e os corredores do Mi-
taçao dos eqUipamentos e dos produtos de base In- nistério da Previdência e Assistência Social do Su-
dispensáveis à modernização da indústria nacional. premo Tribunal Federal, do Senado Federal ~ da Câ-

Não poderfamos deixar de dedicar algumas pa- mara dos Deputados, e em cada uma dessas Casas
lavras à lembrança da atuação de Horácio Lafer como ficou um documento com onze pontos que demons-
Parlamentar. Suas diversas passagens por esta tram de forma simples e objetiva tudo o que os man-
Casa, ao longo de diferentes mandatos, revelaram datários do poder deverão tratar de fazer com muita
um Parlamentar habilidoso e idealista, personalidade urgência, pois o aposentado tem pressa.
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Para que ninguém possa alegar desconheci- rios mínimos, com a intenção de melhorar o
mento das onze reivindicações contidas, queremos caixa do INSS.
transcrever o teor do documento, que estará inscrito _ Abertura de concursos públicos para
nos Anais da Câmara dos Deputados. preenchimento de vagas existentes nos

Documento que a COBAP entregou pessoal- postos do INSS, e reformas nas instalações
m~nte ao Ministro Marco Aurélio de Mello, no Supre- para que tenham condições mínimas, sem
mo Tribunal Federal, protocolou no Ministério da Pre- submeter pessoas idosas ou doentes ao su-
vidência, para o Ministro Waldeck Ornélas, e no Con- plício de um mau atendimento.
gresso Nacional, para o Senador Antonio Carlos Ma- _ Reativação dos Conselhos Estaduais
galhães e o Deputado Michel Temer. e Municipais da Previdência Social, para re-

Os Aposentados e Pensionistas estão cuperar o entrosamento entre as federações
em Brasrlia atendendo a convocação da estaduais e associações de base com os
COBAP - Confederação Brasileira de Apo- responsáveis pelo atendimento aos aposen-
sentados e Pensionistas, que representa os tados e pensionistas.
19 milhões de beneficiários do Regime Ge- _ Reativação do Conselho Nacional da
ral de Previdência Social, e esperam a aten- Seguridade Social, com a recuperação dos
ção de V. Exa para sua Pauta de Reivindi- trabalhos de análise e deliberação quanto
cações, na qual estão resumindo os proble- às perdas dos valores de aposentadorias e
mas mais cruciais deste segmento da soeie- pensões, notadamente com relação às suas
dade que, por motivos facilmente explicáve- Resoluções 10/1993 e 60/1996.
is, têm pressa de vê- los solucionados. _ Prioridade às Federações e Associa-

_ Reajuste para aposentadorias e pen- ções de aposentados para a aquisição de
sões dos que percebem valor superior a~' imóveis pertencentes ao INSS e colocados
salário mínimo decretado em 23-3 por medi- à venda.
da provisória e referendado pelo Congresso _ Correção dos limites aplicados na
em 10-5, pelo menos em percentual igual cobrança do Imposto de Renda dos aposen-
-11,03% - a fim de que não se agravem as tados e pensionistas, no percentual de
perdas que vêm ocorrendo nos últimos 28,4% referente ao aumento do valor unitá-
anos, que exigiriam um reajuste de 33,47% rio da UFIR, conforme liminar concedida à
para um início de recuperação. UNAFISCO.

_ Restabelecimento da data-base para V. Exa. representa um dos Três Pode-
todos os benefícios de prestação continua- res, portanto é responsável pela implemen-
da pagos pelo INSS, I}O dia 1º de maio de tação de medidas que possam aliviar o so-
cada ano. frimento dos aposentados, pensionistas e

Pagamento dos valores o, t 't _ idosos deste País. Temos certeza de que-, Ja ransl a m t - R o

dos em julgado, referente ,fi processos de t ere:eremos sua ~ ençao. e~peltosamen-
aposentados e pensionistas\ contra o INSS, e, Joao Resende Lima - PreSidente. _
que por tratar-se de verba alimenUcia não Temos ce~eza de que .os_nobres colegas darao
deveria depender da expedição de precató- toda .su~ atençao aos 19 mllhoes de aposenta.,?os e
rio até o valor predetertnirJado. pensIonistas que aCO~AP representa, e tentarao en-

o o -' • o contrar a melhor maneira de buscar solução para as
- Ate~dlm~n!o,J"edrato d~s requerl- reais necessidades desse segmento da nossa soeie-

mentos de Revl~}lo de ?~Iculos , represa- dade que já deu sua contribuição para este País, que
dos nos .~.9stos de benefiCIOS do INSS des- hoje é grande porque foi construído com sangue suor
de-º-ano ae 1996. e lágrimas de uma geração valente e cheia de amor

_ Determinação às Procuradorias do pela sua pátria.
I~SS para que n~o. recor~a~ contra. deci- O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Pro-
soes ~uan~o a JUrlsprudencla o d~mJnante nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
dÇ)s Tnbunals reconheceram o direito do se- Srs. Deputados, dados estatrsticos recentemente Ii-
gurado. berados pelo Departamento de Trânsito de Pernam-

_ Fixação do teto de arrecadação e buco e publicados na Folha de Pernambuco, em sua
beneffcio para o valor equivalente a 10 salá- edição de 26 de setembro, ilustram com nitidez a pro-
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Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Marchezan.

JJJDbo de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 29019

blemática da circulação de veículos no Estado e parti- das 800 mil viaturas, para uma extensão territorial de
cularmente na região Metropolitana do Recife. quase 100 mil quilômetros quadrados.

A rigor, nada existe de surpreendente neles, no Diante de tais indicadores. Sr. Presidente. Sras.
sentido de que vêm apenas confirmar a situação pre- e Srs. Deputados, fácil é inferir a iminência de risco de
cária e preocupant~_ do setor de transportes, o que colapso no setor, em futuro não muito distante, se me-
ocorre em praticamente todas as grandes cidades didas de fundo. que transcendem a órbita das obras
brasileiras; situação esta que não pode ser visualiza- de infra-estrutura trsica. não forem adotadas em cará-
da isoladamente, componente que é de todo um com- ter sistemático e imediato; medidas estas, aliás, não
plexo de deficiências e dificuldades que asfixiam os restritas à alçada do governo municipal, metropolita-
nossos centros urbanos. Tal constatação, entretanto, no e mesmo estadual, mas em âmbito nacional, tendo
não nos exime da responsabilidade de, mais umavez, em vista o enlace desses elementos conjunturais em
alertarmos para os efeitos extremamente nocivos ad- todo o território brasileiro.
vindos desse quadro por vezes caótico, que afeta so· A propósito, o próprio Detran pernambucano
bremaneira o cotidiano de milhões de pessoas. destaca o fato de que, somente no ano passado, mais

Tomem-se estes números, Sr. Presidente: nada de 25 mil pessoas morreram no Brasil em acidentes
menos de 315 mil veículos, em termos aproximados, de tráfego. No Recife, foram 186, sendo que dois ter-
compõem a frota automotiva da Capital pernambuca- ços delas atropeladas. Ainda no Recife, acontecem,
na. Não exige qualquer esforço de imaginação proje- em média, 45 acidentes de trânsito diariamente.
tar a deficiência de fluxo dessas máquinas, conside- Outra informação. de cunho mais técnico, libera-
rando-se que a área total do Recife mal supera os 200 da pelo Detran, tem a ver com o problema do estresse
quilômetros quadrados, onde residem quase 1 milhão gerado pelo dia-a-dia do trânsito. Segundo o Departa-
e 400 mil habitantes. A situação se torna ainda mais mento de Psicologia do Órgão. o estresse pode pro-
dramática se atentamos para a geografia física da ci- vocar perda das capacidades adaptativas, diminuindo
dade, toda ela cortada por rios e canais que requerem inclusive os reflexos do motorista. E assinala que 86%
especial tratamento de engenharia. Se a essas cifras das doenças modernas, como a síndrome do pânico,
adicionarmos a exigüidade de espaços para circula- a insônia e as disfunções cardíacas, são decorrentes
ção, pela estreiteza de artérias própria de uma urbe do estresse.
antiga e. portanto, com muitos sítios preservados pe- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao tra-
Ias imposições da sua própria formação histórica e zermos essas informações e considerações. de resto
cultural. teremos o cenário propício às retenções fartamente conhecidas. à atenção deste ilustre Plená-
constantes 'e, em determinadas ocasiões e circuns- rio, move-nos o intuito de alertar para a gravidade da
tâncias, quilométricas. problemática do trânsito no Brasil. Embora tenhamos

Este, o quadro recifense. Mas o Recife é partido de índices referentes à situação em Pernam-
tão-somente o núcleo, o coração de uma vasta Re- buco e. mais especificamente. no Recife. sabemos
gião Metropolitana que se agita em seu entorno. Ele que a situação é idêntica, ou pelo menos análoga, em
é, ao mesmo tempo, beneficiário e vítima dessa irradi- todas as cidades brasileiras, desde as de médio porte
ação. por conta do sistema de vasos comunicantes até'as megalópoles.
que aí se estabelece. Tanto assim que, se ampliarmos Daí a imperiosa urgência de se retomar o trata-
o leque do nosso enfoque para o chamado Grande mento da questão, em toda a sua dimensão de com-
Recife, a situação não apenas apresentará os mes- plexidade e profundidade, à luz do Código de Trânsito
mos entraves e percalços, como até mesmo se agra- Brasileiro. A implementação deste diploma legal vem
vará em alguns dos seus aspectos.. apresentando senões e obstáculos que. nem por isso.

É que a Região Metropolitana, composta de devem ser capazes de invalidar uma iniciativa que
mais de uma dúzia de espaços municipais. abriga po- acendeu tantas expectativas otimistas em setorde ta-
pulação superior aos 3 milhões de habitantes, em ter- manha relevância para a própria inserção do Brasil na
ritório que não atinge os 2 mil quilômetros quadrados. civilização contemporânea.
Trata-se de área de alta densidade de ocupação, a Era o que tinha a dizer.
exemplo das fronteiriças à,Capital-Jaboatãodos Gu- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio).
ararapes, Olinda. Paulista eCamaragibe. - Passa-se ao

E aí salta para mais de 483 mil o total de veícu
los em circulação, o que equivale a mais de 60% de
toda a frota estadual, a qual se situa nas cercanias
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O SR. NELSON MARCHEZAN (BlocoIPSDB - Começo, Sr. Presidente, por dizer que recent~

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e mente tivemos de fazer uma opção: se concluíamos
Srs. Deputados, compareço a esta tribuna para pres- os trabalhos da CPI agora ou se eventualmente a
tar contas, inicialmente, dos trabalhos da CPI dos Me- prorrogávamos. Alguns Srs. Deputados pensavam
dicamentos. Em primeiro lugar, quero agradecer pro- em prorrogá-Ia por mais trinta ou quarenta dias. Mas
fundamente ao Sr. Presidente da Câmara dos Depu- entendo que, se desejássemos aprofundar todos os
tados, Deputado Michel Temer, ao Sr. Diretor-Geral dados que apuramos com a quebra de sigilos fiscais e
da Casa, Dr. Sabino Adelmar Silveira, ao Dr. Sílvio bancários e com os outros subsídios que a CPI rece-
Avelino da Silva, Diretor do Departamento de Comis- beu, precisaríamos, no mínimo, de mais um ano.
sões, e também, evidentemente, a todos os assesso- Então, nos defrontamos com a seguinte realidade: ou
res que prestaram assessoria à Casa, inclusive o Se· traríamos à luz as conclusões da CPI, para que elas
cretário da nossa Comissão, Sr. Valdivino Tolentino pudessem ser implementadas imediatamente em be-
Filho, e sua equipe, o apoio recebido. nefício, entendo eu, da sociedade brasileira, ou então

Como sabem V. Exas., Sr. Presidente, Sras. e deixaríamos de lado as conclusões conhecidas e os
Srs. Deputados, durante o ano de 1999 lutamos nesta dados levantados e nos aprofundaríamos na contabi-
Casa para constituir a CPI dos Medicamentos. Instala- Iidade de laboratórios, distribuidoras ou farmácias, re-
da, ela despertou o interesse generalizado da Nação. alizando um estudo moroso, que poderia trazer al-
Ouso dizer que poucas CPI despertaram tanto interes- guns subsídios mais, mas que, na verdade, não iria
se, tanto entusiasmo da comunidade nacional, quer do influir decisivamente nos rumos da nossa decisão.
Plenário desta Casa, que a aprovou por unanimidade, Seguramente poderiam ser importantes na punição
quer da população consumidora, quer, inclusive, da im- dos culpados pelos crimes cometidos, de abusos, da
prensa, que lhe deu extraordinária cobertura. desobediência da lei. Mas esta é uma tarefa, Sr. Presi-

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que ao final de dente~ que ,nã~ cabe só a est~ Casa. Existem a~ pro·
seis meses e meio de trabalho, chegamos, ontem, a mot?r.la~ ~ubllcas, a Secretan~ ~o Tesouro NaClon~I,
aprovar o relatório do ilustre Deputado Ney Lopes, o Mlnlsteno.da Fazenda, a.Pollcla F~d,:~al, a Re:eita
que está em fase de redação final e, segura e oportu- Fede.r~l~ enfim, uma enormidade de org~~s ~ue tem a
namente virá a este Plenário. POSSibilidade de requerer ao Poder JudiCiáriO as pro-

Hoj~, desejo prestar contas do que investiga- vidências e executar suas tarefas.
mos, de algumas providências sugeridas, do que já Sr. Presidente, se compararmos o nosso traba-
se produziu neste País e, sobretudo, do resultado dos lho com o de uma Subcomissão do Congresso ameri-
trabalhos da CPI e algumas das suas conclusões. Qu- cano, veremos que fomos ágeis: aquela levou seis
ero também refutar algumas críticas apressadas que anos, e a nossa, seis meses para tirar conclusões.
foram feitas, ao mesmo tempo em que se faz absolu- Portanto, optamos por concluir o trabalho e
tamente necessário agradecer e registrar o emp'enho apresentá-lo, sem, no entanto, negar que ficaram as-
de todos os Srs. Deputados. Enfim, o resultado final é suntos para aprofundar.
a cont~ibuiç.ão de todos, ~es~o ~aqu.eles que critica~ Mas, por outro lado, é preciso afirmar, Sr. Presiden-
ram, divergiram. ~ a Comlssao smtetlzou sempre e~- te, que identificamos o preço ~sivo, o cartel, o superta-
ses trabalh?s, ~OIS qua~do algum Parlamentar fazl? turamento, os laboratórios níió punidos. Além disso, pro-
alguma crítica, I~SO servia certamente como um estl- pusemos políticas para os.~ratórios públicos, uma po_
mula para que fizéssemos novos estudos, aprofun- lítica industrial e uma modificação na política de controle.

.- dássem.of.? as pesquisas e encontrássemos, ao final, . , .
respostas màis aprofundadas mais adequadas. Portanto, Sr. PreSidente, esses dados e SUbSldl-

.' '. h os são importantes, fundamentais e suficientes para
M~s é.evlden!e que, ao fIm d?s trabal os e co~ que a CPI, o Governo e o Congresso possam adotar

o relatÓriO ainda nao votado, surgl~am algumas crítl- providências para sanar essas irregularidades e es-
casapre~sadas_eal~umasfrustraçoes.queespero, se sas polfticas erradas que prejudicavam o povo brasi-
Deu~ qUiser, nao hao ?e se concretizar. Basta, Sr. leiro que recisa utilizar medicamentos.
PreSidente, que se analise os resultados da CPI e os p .

-volos em separado proferidos. Há de se ter, desde Sr. Preslde.nte, trouxe algu~s dados para que
logo, a confirmação de que os trabalhos da CPI aten- possam ~er analisados e nos quais constatamos pre-
dem à quase totalidade das reivindicações com pro- -ços abUSIVOS.
postas concretas, objetivas, para enfrentar o proble- Concedo um aparte ao nobre Deputado Ubira-
ma do preço dos me~icamentos no Pafs. tan Aguiar.
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O Sr. Ubiratan Aguiar - Deputado Nelson Mar- mos 47 laboratórios que estão sendo processados
chezan, V. Exa. faz esse relato sobre uma CPI que até administrativamente por aumentos abusivos.
8ste momento produziu resultados conhecidos da so- Trouxemos para a CPI dos Medicamentos 21 re-
ciedade, que nos mostrou uma realidade cruel, dolo- presentantes dos laboratórios que fizeram o cartel
rosa, mas que só foi possível chegar ao conhecimen- para se opor aos genéricos. Eles depuseram na CPI
to da sociedade porque o processo investigatório que para que ficasse evidenciado politicamente que eles
V. Exa. presidiu pôde realmente mostrar essa linha haviam, com um cartel, tentado eliminar a concorrên-
mestra do Poder Legislativo, que é o poder de fiscali- cia dos genéricos para auferir maiores lucros e para
zação e de investigação. Muitos cobram providências prejudicar a população brasileira.
imediatas e a punição dos responsáveis, tarefa que Mas quero dizer a V. Exa. que, ao contrário do
não nos cabe, evidentemente. Terminada esta CPI, que se diz, enquanto no ano passado o preço dos me-
cabe ao Ministério Público iniciar a sua tarefa. Com dicamentos subiu de forma abusiva e, em média, o
base nos elementos coletados pelos integrantes da dobro da inflação, neste ano os preços estão estáve

is, não subiram absolutamente nada, de acordo com
Comissão Parlamentar de Inquérito e que consta no os dados do IBGE e da FIPE.
relatório final, o Ministério Público, por certo, vai se Não era nosso objetivo determinar a baixa do
debruçar para oferecer denúncias contra aqueles que preço, mas, sim, discutir uma política que evitasse o
formam cartéis, oligopólios e praticam a malversação aumento abusivo dos medicamentos, o que n6s, se-
de recursos públicos, enfim, quaisquer que sejam os guramente, estamos conseguindo.
ilícitos que estejam realmente sob a espada da Justi- Ouço o Deputado Germano Rigotto, com muito
ça, a fim de que sejam punidos os culpados. Portanto, prazer.

quero parabenizar V.Exa. e a todos que integram a O Sr. Germano Rigotto - Não poderia, Depu-
CPI dos Medicamentos por esse inestimável serviço tado Nelson Marchezan, deixar de cumprimentar V.
prestado à sociedade brasileira. Exa., o Relator Ney Lopes e todos os membros da

O SR. NELSON MARCHEZAN - Muito obriga- CPI dos Medicamentos pelo trabalho que com tanto
do a V. Exa., nobre Deputado Ubiratan Aguiar, cujo afinco realizaram para chegar onde chegaram. Eu
aparte me honra sobremodo. V. Exa. foi extremamen- não tenho a menor dúvida, Deputado Nelson Mar-
te feliz quando disse que os preços praticados eram chezan, que o resultado dos trabalhos dessa CPI
cruéis. Nós identificamos isso. servirá para haver maior controle sobre a indústria

Quero também dizer a V. Exa. que não só suge- de medicamentos e dar uma maior garantia ao
rimos medidas ao Poder Executivo, como também ire- consumidor de que ele terá agora, sim, medidas gover-
mos apresentar projetos aprovados pela CPI que são namentais que o proteja. Transmito a V. Exa., Deputado
por si só suficientes para justificá-Ia. As recomenda- Nelson Marchezan, e a todos os membros da CPI dos
ções que ali se encontram são revolucionárias, por- Medicamentos os cumprimentos e o reconhecimento de
que eJas estabelecem, Deputado Ubiratan Aguiar, a toda a Casa pelo trabalho da CPI dos Medicamentos.
criação do poder regulador da política de medicamen- O SR. NELSON MARCHEZAN - Muito obriga-
tos. E neste País não se tinha absolutamente nada. do a V. Exa., nobre Deputado Germano Rigotto. Pelo
Em dez anos, não houve um laboratório, uma distribu- conceito que tenho de V. Exa., fico muito feliz em in-
idora, uma farmácia que tenha sido punida. Será - é corporar seu aparte ao meu pronunciamento, junta-
uma pergunta que me faço - que a parte boa desses mente ~om suas congratulações pejo trabalho da CPI.
laboratórios internacionais veio para o Brasil, que Aliás, quero desejar a V. Exa. e a todos os membros
aqui não se cometem infrações, que aqui não há ga- da Comissão que preside muito sucesso na reforma
nância, que aqui não ~eaumentam os pre_ços? tributária. O País aguarda que as gestões sob a com-

Na verdade, sabemos que o capital é igual em petente Presidência de V. Exa. também chegue a bom
todos os parses do mundo. Lá nos Estados Unidos, na termo em benefício do País, e sou um dos torcedores.
pátria da liberdade, eles são vigorosamente punidos O Sr. Germano Rigotto - Deputado Nelson
quando fazem cartel, quando deturpam os preços por Marchezan, isso vai depender mais do Plenário. A
mentiras, quando fraudam a lei. ' Comissão da Reforma Tributária, que teve tanto trabalho

Pois bem, nobre Deputado. Quero dizer a V. Exa. quanto a CPI dos Medicamentos, chegou a um texto que
que, ao contrário do que assoalham alguns que não foi entregue ao Presidente Michel Temer e que deverá,
RI por que não têm interesse nessa CPI, denuncia- nos próximos dias, se Deus quiser, chegar ao plenário. e



Sr. Presidente, outro dado que mostra o preço
abusivo praticado nos remédios: em 1990, o faturamen
to dos laboratórios era de 3 bilhões e 400 milhões; em
1998 esse faturamento passou para 10,30 bilhões.
Enquanto isso, o preço das unidades passou de 2,3 dó
lares para 6,4 dólares. Sabe quantas unidades continua
ram sendo vendidas, Sr. Presidente? Cerca de 1 bilhão
e 500 a 1 bilhão e 600 unidades de medicamentos.

Enquanto o preço do medicamento subiu três ve
zes, o número de unidades permaneceu praticamente
igual. Isso é para se tera idéia de como o aumento acon
tece em detrimento da população. Afinal, poucos estão
tendo acesso aos remédios. A maioria dos brasileiros
não está conseguindo comprar os medicamentos de que
necessita por causa dos preços abusivos praticados, es
pecialmente pelos laboratórios internacionais.
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todos seremos responsáveis pela construção do novo Sr. Presidente, poderia ser caracterizado nesse
modelo tributário. Meus parabéns a V. Exa.l aumento abusivo o superfaturamento de mercadorias

O SR. NELSON MARCHEZAN - Muit9 obrigado e de matérias-primas. Por exemplo, um laboratório
a V. Exa. importou matéria-prima por 65 dólares; outro, por

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a publi- 3.469; outro comprou por 40,50 dólares e outro ainda
cação nos Anais da Casa do que vou apresentar sobre por 1.442 dólares. Enquanto um laboratório importa por
a caracterização dos preços dos medicamentos: em se- 100 dólares, o outro faz o mesmo por 4.500 dólares. O

superfaturamento dessas importações é ostensivo. As
tembro foi oferecido um produto, na cidade de Soroca- concorrências estão demonstrándo que-a'prática do pre-
ba, pelo preço de R$3,50; logo depois esse preço au- ço abusivo é uma realidade.
mentou para R$4,ao, depois para R$8.50, posterior-
mente para R$11 ,80 e, finalmente, chegou a R$15,00. O Sr. Or. HeIeno - Permite-me V. Exa um aparte?

O SR. NELSON MARCHEZAN - Ouço V. Exa.
Fizemos um levantamento sobre os preços com prazer.

desse produto e constatamos que ele custava para O Sr. Dr. Helena _ Nobre Deputado, quem ga-
aquele laboratório apenas R$0,59. A mesma coisa nhou com a CPI dos Medicamentos .fqi a população
constatamos em relação ao Laboratório brasileira. O trabalho realizado naquela Comissão por
Far-Manguinhos, onde o produto custava R$0.53. Só V. Exa. e pelos Parlamentares que a integraram avan-
que o laboratório Far-Manguinhos calculou que o çou dez anos nesta Casa. Os números não negam isso.
produto poderia ser comercializado por R$2,42, in- V. Exas. já estão vendo os excelentes resultados alcan-
cluindo todas as despesas - máquinas, custeio, re- çados. A dignidade da população brasileira foi resgata-
posição de equipamentos, material-, com lucro para da, sem dúvida alguma. Parabenizo-o pelo esforço de-
todos, enquanto o produto de outro laboratório che- senvolvido na CPI. A Câmara dos Deputados está mos-
gava ao r:omércio por R$1S,OO, portanto, com 80% trando seu trabalho à população.
entre despesas administrativas e comerciais O SR. NELSON MARCHEZAt.I - Nobre Depu-
não-identificádas e lucros. tado Dr. Helena, realmente, V. Exa. tocou em impor-

Isso confirma uma concorrência feita no Rio de tante ponto. Todos nós da CPI querramos dar uma
Janeiro. A Prefeitura do Estado comprou a maior par- resposta, em nome do Congresso Nacional, à socie-
te dos seus medicamentos com 90% de abatimento e dade brasileira. Fizemos muita questão de tentar hon-
alguns com 80%. rar esta Casa, muitas vezes tão criticada pela opinião

Ora, Sr. Presidente, se identificamos nas plani- pública - em algumas ocasiões, com razão; em ou-
lhas dos laboratórios públicos e dos laboratórios pri- tras, injustamente.
vados que há um aumento de 300%, 400% do pro- Sr. Presidente, a CPI conseguiu desbaratar o
duto, sem que se saiba para onde vai, no Rio de Janeiro, cartel de 21 laboratórios, em São Paulo, que se
esses laboratórios comprovaram essa gordura. Portanto, opunha aos genéricos. Certamente foi o mesmo
é possível cortar e muito o preço desses medicamentos. cartel que - junto com outros órgãos da sociedade

brasileira, como a Abifarma, que gastou 7 milhões e
meio em uma propaganda duvido~a contra os
genéricos - obstaculizou, durante sete longos anos, a
aprovação da Lei dos Genéricos por esta Casa.

Enquanto lutávamos pela aprovação daquela
lei, a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá, a
Inglaterra e a França já utilizavam os genéricos como
alternativa para baixar o preço dos medicamentos,
tão bons quanto os de fantasia, os de' referência e os
de marca, que são semelhantes. Tudo" isso com quali
dade comprovada.

Ninguém pense que assomo à tribuna para dizer
que os genéricos.estão aí porque existiu a CPI. Não, Sr.
Presidente! Os genéricos viriam, mais cedo ou mais tar
de. É verdade também que;quando a CPI começou, nin
guém queria fabricar os genéricos, po~que estavam tão
difamados, com sua imagem tão deturpada ~rante a



Sr. Presidente, entre quatro opções - o congela
mento, o tabelamento, a liberdade e a situação hoje vi
gente -, julgamos ter encontrado uma fórmula capaz
de conciliar o interesse da população e o desenvolvi
mento da produção e da indústria: poder regL!lador.

Vamos apresentar projetos de lei que ainda não
posso relacionar e outros que dependem de iniciativa do
Poder Executivo. Queremos que esse poder regulador
seja o instrumento para que de agora em diante não se
repita o que aconteceu em passado recente, quando la
boratórios tinham ampla liberdade na fixação dos preços.

Sr. Presidente, o poder regulador é a grande
proposta, ao lado de sugestões importantes que o
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opinião pública, que nenhum laboratório se animava a in- O SR. NELSON MARCHEZAN - Agradeço a V.
vestir para fazer os exames de bioequivalência e biodi- Exa. o aparte. Creio que a Comissão fez todo o traba-
versidade para colocá-los no mercado. lho. Coube a mim apenas pedi-Ia e coordená-Ia.

A CPI ajudou a desbaratar o cartel, abrindo o Sr. Presidente, peço apenas dois ou três minu-
caminho para que hoje pudéssemos comemorar mais tos para concluir meu pronunciamento. O fato é que
de setenta genéricos na metade do ano, mais outro sequer cheguei à ~l:Ia_met~de.

tanto ou coisa parecida - duzentos ou trezentos ge- Ao lado dos genéricos - podia me estender _, fi-
néricos - em breve. Logo, logo, teremos uma oferta zemos a defesa dos laboratórios públicos. Queremos
capaz de alterar a potrtica de medicamentos. Se os que os laboratórios públicos possam produzir e fisca-
genéricos vão absorver metade do mercado brasilei- Iizar medicamentos, certificar genéricos e fornecer
ro de medicamentos, vendendo-os pela metade do planilhas de custo.
preço - e já neste anos os brasileiros estão gastando Em quinto lugar, a CPI optou por sugerir, de
apenas 12 bilhõ~s-, é fácil prever que daqui a um, no acordo com a idéia do Ministro José Serra, que, se
máximo dois anos, vamos estar gastando menos 3 bi- os laboratórios permanecerem com essa política de
Ihões na compra dos medicamentos. Esse dinheiro preços altos, os públicos, como Far-Manguinhos e a
vai ficar no bolso da população brasileira, especial- FURP, de São Paulo - cito esse dois laboratórios
mente das pessoas da terceira idade. Estas, afinal, homenageando-os pelo excelente trabalho _, pode-
são os que mais sofrem de enfermidades e precisam riam produzir e fornecer medicamentos de uso con·
comprar mais medicamentos. tinuado às farmácias com preço predeterminado.

Ouço com prazer o nobre Deputado Antônio Sr. Presidente, o Ministro Alcides Tápias tam-
Carlos Pa~nunzio. ' bém se propôs a colocar o Banco Nacional de Desen-

A • • volvimento Econômico e Social a favor de uma políti-
O Sr. AntoniO Carlos Pan~unzlo - D~putado ca industrial no País que visasse três coisas: financiar

Nelson March~zan,. quero cumprimentá-lo nao ape- os laboratórios públicos, a produção de genéricos e
nas pela ~Ioquêncla da~ p~lavras, mas sobretudo uma política que desenvolvesse a biodiversidade bra-
pela veraCidade delas, principalmente ao ressaltar o sileira, aproveitando a riqueza da nossa flora e fauna
Imp~rtante pa~el desempenhado pelo Con~r~sso _ talvez o maior banco genérico do mundo. Vamos
NaCional - partlcular~~nte pela CPI -, pelo MInistro aproveitar tudo o que Deus nos deu para melhorar a
José. Serra e, consequent~mente, pelo Governo do qualidade e a quantidade de medicamentos no País.
PreSldente,~ernando He~nq~e C~rdoso ao enfrentar Embora tenhamos tido da Secretaria do
esses ~artels, essa~ multInacIonaIs quefor~a~ os la- Acompanhamento Econômico _ SDE - toda a aten-
boratónos e que ~ao os donos, os propnetárlos de ção, cooperação e entendimento, a CPI- proposta
to~a a farmacologia n? ~undo. Portanto, quero cu.m- por mim e quero assumi-Ia - resolveu propor o re-
pnmentá-Io pela preCisa0 d~s palavras. Parabe~l~o gistro dos remédios também com a planilha, com os
também o Governo por ter t!d~ coragem de pOSICIO- critérios econômicos junto à Agência de Vigilância Sa-
nar-s~ ao l!i~o do povo brasileIro contra esses gran- nitária, estender a. esta agência poderes que hoje es-
des ohgopohos. tão difusos na Secretária de Acompanhamento Econô-

O SR. NELSON MARCHEZAN - Agradeço a V. mico e na Secretária de Direito Econômico.
Exa. o aparte. Realmente, o MinistrorJosé Serra deu
inestimável ajuda à CPI. Agradeço á. S. Exa. e tam
bém aos Ministros Pedro Malan e AI~i~es Tápias a va
liosa colaboração.

Orgulho-me de ter requerido a CPI e de ter con
tado com o apoio de V. Exa. e de toda a Casa.

Ouço com prazer o nobre Deputado Dr. Benedi
to Dias.

O Sr. Or. Benedito Dias - Deputado Nelson
Marchezan, parabenizo-o pelá "brilhante explana
ção sobre a CPI dos Medicamentos. A população brasi
leira vai agradecer-lhe o trabalho: Esse grande cartel
existente no País precisava ser desmantelado.
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Relator Ney Lopes colheu de outros Deputados. uta de discussão, e seguramente há de ser enri-
Essa proposta parece-me capaz de criar nova reali- quecido com a contribuição de Parlamentares e da
dade sobre a política de medicamentos, de assis- sociedade brasileira.
tência social, médica e farmacêutica, no Brasil. Muito obrigado a V. Exas.

Sr. Presidente, é inegável que trouxemos DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
para a pauta brasileira a produção, a qualidade, a O ORADOR:
falsificação, o preço dos medicamentos, o roubo
de cargas etc. Hoje, tudo isso está inserido na pa-

Matéria Prima 024 7.327,00 973%

Ca to '1 021 6.510,00 8,65%

-Excipientes 0,03 817,00 1,09%

Acondicionamento 015 4.53300 6.02%

MATÉRIA-PRIMA + ACONDICIONAMENTO 038 11.86000 1576%

Mao-de-obra direta. indireta fi encargos 0,02 676,00 0,90%

Gastos indiretos de Fabrica ao 0,12 3.817,00 5,07%

TOTAL DOS CUSTOS PRIMÃRIOS 053 16.35300 2173%
Ir -

Des sas Administrativas 0,05 1.635,00 2,17%

Despesas Financeiras 0,02 494,00 0.66%

Pes uisa e Desenvolvimento 0,42 13.060,00 17,35%

Despesas Tributárias 0,43 13.307,00 17,68%
\
\

TOTAL DOS CUSTOS SECUNDÁRIOS 092 28.49600 3786%

TOTAL GERAL DOS CUSTOS 144 44.849,00 5959%

Mar: em de lucro do Laboratório 0.25 7.83600 1041%

Pre o d. Fábrica 169 52.685,00 7000%

Ma em de lucro da Fannácia 0,73 22.581 00 3000%

Pre o de venda 80 consumidor .24 . 75.26600 100.00-A.

Aa...orla d8 Cpl
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Mat"ria Prima 022 1.118.21 1 4.-1.

ca to ri. 0.20 1.000.02 1.33%

Talco es eial 0,00 0.16 0,00%

Estearato de Ma néslo 0,00 0,68 000%

Ex 10801 000 5.32 0,01%

VIva url02 0,02 112.03 0,15%

Acondicionamento 014. 69070 092%

Cartucho 0,04 175.00 0,23%

Bula 0.02 104,50 0,14%

PVC 1tJ3 165.60 0.22%

Caixa nO 2 0,00 21.60 0,03%

MATÉRIA-PRIMA + ACONDICIONAMENTO 036 1.808,91 241%

MiJo-de-obra direts, indireta e enca s 0.18 877,62 1,17%

Perda de Fabrica ao 0,05 250,31 0,33%

TOTAL DOS CUSTOS PRIMÁRIOS 059 2.938,84 392%

Gastos indiretos de Fabrica ilo 0.37 1.836.45 2.45%

Oea aas Administrativas 0.29 1.452.40 1.94%

Del; saS Financeiras

Des esas Comerciais 433 21.65800

Des asas Trtbut as 1,65 8.250.00 11,00%

TOTAL DOS CUSTOS seCUNDÁRIOS 6&4 33.196,85

TOTAL GERAL DOS CUSTOS 123 36.13359 4818%

Ma em de Idcro do Laborat6rio 327 18.35000

Pre o d. FAbrica 1050 52.50000

Ma em de lucro da Fannácia 4,50 22.50000 3000·"

Pre o de venda ao consumidor 1500 75.00000 10000%1
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O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, e não-governamentais e, juntos, intensificarmos as
peço a palavra pela ordem. ações contra a indústria da morte.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-
Tem V. Exa. a palavra. vra pela ordem.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun- O SR PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Tem V. Exa. a palavra.
Deputados, neste 31 de maio está sendo comemora- O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
do o Dia Mundial Sem Tabaco. Segundo o dire- revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de regis-
tor-geral do Instituto Nacional de Câncer - INCA, Dr. trar que maio foi o mês da conscientização sobre o
Jacob Kligerman, o tabagismo é associado a 25% câncer de mama.
das mortes por doenças cor~narianas na população Sras. e Srs. Deputados, o câncer de mama ain-
em geral; 85% das mortes por doenças pulmonar da é um dos tipos de câncer que mais mata mulheres
obstrutiva crônica, a 30% das mortes por câncer em em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o câncer de
geral; a 90% das mortes causadas por câncer de pul- mama é responsável pelo maior número de mortes do
mão e a 25% das mortes por doenças vasculares. sexo feminino, sendo que, por ano, são estimados

O tabagismo é responsável por cerca de quatro cerca de 8 mil óbitos.
milhões de mortes anualmente em todo o mundo, o Nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, respecti-
que representa 6% da mortalidade geral. vamente, a incidência é de 22,84%,24,14% e 23,83%

No Brasil, todos os anos, morrem cerca de 100 dos novos diagnósticos de neoplasia realizados em
mil pessoas em decorrência de doenças provocadas mulheres. Nas regiões Norte e Centro-Oeste ele é su-
pelo fumo. Diante desses dados, fica o questiona- perado pelo câncer de colo uterino, mas situa-se na
mento: comemorar o quê? Não há motivos para festa: faixa dos 15%, em média.
sobram razões para a tristeza e o lamento. A ligação hereditária é muito grande quanto a

Levantamentos do INCA indicam que a estraté- este tipo de câncer, pois a chance de contraí-lo é duas
gia da publicidade feita pela indústria do cigarro é ou três vezes maior se uma parente do sexo feminino
toda ela direcionada ao mercado do futuro, ou seja, os da família tenha sido acometida pela doença.
jovens. E o mais grave é que a estratégia funciona: Normalmente, o principal sintoma é a presença
90% dos fumantes têm sua iniciação no vício antes de um caroço na mama, que, em 60% dos casos, é
dos 20 anos. descoberto pela própria mulher ao se auto-examinar,

O Dia Mundial Sem Tabaco foi instituído pela sendo que, em sua maioria, esses caroços não são
Organização Mundial da Saúde com o objetivo de malignos.
avançar na campanha de controle do tabagismo, divul- Além do auto-exame, outro meio de diagnosti-
gar os males que o fumo causa à saúde e reduzir cada car o câncer é por meio da mamografia ou mamogra-
vez mais o consumo de cigarros no mundo. Entretanto, ma, que deve ser feita, pela primeira vez, entre os 35
a cada investida das instituições contra os males do ta- e 40 anos de idade, mesmo q~e não se apresente ne-
bagismo, a indústria do cigarro responde com grande nhum sintoma.
poder na mídia, o que, a meu ver, tem tornado as inú- Quando a mulheratinge a faixa entre 40 e50 anos
meras ações governamentais insuficientes. de idade, aconselha-se repetir~te exame a cada um

"-
Neste sentido, o Governo brasileiro, por inter- ou dois anos e, após os 50 anos, de ano em ano.

médio do Ministro da Saúde, José Serra, anunciou o Como, em geral, met~de dos casos são diag-
-envio de-projeto de leia esta_Casa_queJ)r~v~ ~ proibi- nosticados em estágios avançados da doença, sem

ção da propaganda de cigarro e o patrocínio de eveii- --- sombra de dúvida, a detecção precOJ:~ de _gualquer
tos pela indústria tabagista, desta feita com a novida- tumor de mama é a chave do sucesso para õ--irata-
de de imputar aos descumpridores penalidades. mento e sobrevida dos pacientes.

Sr. Presidente, julgo que só teremos o que co- Faço este registro no sentido de que os respon-
memorar quando realmente os malefícios do fumo fo- sáveis pela saúde pública dêem prioridade às aç~es

r~m contidos e os números alarmantes de mortes e de prevenção desse mal responsável por elevado fn-
doenças forem banidas em definitivo de nossas esta- dice de óbitos entre mulheres em nosso País.
tísticas. Era o que tinha a dizer. ,

Neste momento só nos resta aproveitar esta O SR. PRESIDENTE( Themístocles Sampaià) -
datapara nos unirmos às instituições governamentais Concedo a palavra ao Deputado Valdeci Oliveira'. '



As duas falas (do Ministro) não são
conflitantes. São variações da letra de uma
mesma música. Nenhuma delas quer dizer
muita coisa. O número absoluto de ricos
numa sociedade é tão irrelevante quanto o
de carecas. O que marca o Brasil é que aqui
os 10% mais abastados ficam com 50% da
renda e os 50% menos afortunados ficam
só com 10%. Ademais sabe-se lá o que é
uma "dita elite"? Muito menos o que é uma
elite incomodada? Talvez seja o transtorno
de blindar o carro.

Na verdade, Sr. Presidente, a concentração de
renda e o absoluto descaso das elites em relação às
mazelas sociais traduzem o espírito deste projeto im
posto ao Brasil: o neoliberalismo. É este projeto social
e econômico que exclui cada vez mais, que miserabi
Iiza os cidadãos, que tira das pessoas uma das coisas
mais elementa~es da alma humana: a capacidade de
sonhar, de refletir, de ter perspectiva.

O mais perverso disso tudo é que, paralelamen
te ao empobrecimento de grande parte do País e do
mundo, nasce uma padronização virtual do planeta,
_cQrr9borada pela mídia. Hoje, se alguém fizesse uma
análisebasead«fnõ queVê-na-mfdia;-eeFtamente che
garia à conclusão de que a_maior parte da população
deste planeta é branca, tem celular, Internet e olhos
verdes. Mas não é assim, Sr. Presidente. Basta andar
mos por este ou qualquer outro país do Terceiro Mun
do para depararmos com a dura realidade dos excluí
dos de qualquer recompensa da modernidade!

.Recente matéria publicada na revista Carta Ca
p...h.'elaborada pela Lafis - Pesquisa e Investimen-
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Disporá S. Ex'! de 25 minutos na tribuna. to em Ações na América Latina demonstra que os ín-
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem revi- dices de desenvolvimento humano vêm despencan-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- do nos países periféricos. Conforme a revista, a fortu-
dos, assomo à tribuna desta Casa não para falar de na de 358 pessoas supera a renda de 45% da popula-
assunto específico de interesse do nosso Estado ou ção da Terra, ou seja, algo em torno de 2,7 bilhões de
da nossa região, mas com a modesta intenção de fa- pessoas.
zer breve análise da conjuntura do País. E não me re- A expectativa de vida começa a diminuir em di-
firo ao Brasil das salas acarpetadas, do versos países. Na Rússia, onde em 1965 se vivia até
ar-condicionado, dos altos salários, mas ao país onde os 69 anos, hoje a expectativa não passa dos 63. Em
a exclusão se acentua, onde o desemprego é corren- Botsuana, na África, onde se chegou a 61 anos em
te e onde a própria liberdade de expressar a indigna- 1991, a projeção é dramática: de 33 anos em 2010.
ção é questionada e ameaçada pela força bruta. Uma clara demonstração de que em algumas partes

Sr. Presidente, gostaria de ressaltar, no início de do planeta estamos a caminho da barbárie, cami-
minha fala, um trecho da coluna do brilhante jornalista nhando para uma nova pré-história da humanidade.
Elio Gaspari, publicada no jornal Folha de S.Paulo, Sras. e Srs. Parlamentares, como podemos ver,
edição da última terça-feira,16 de maio, em que co- este modelo econômico, tido por muitos como único,
menta declarações do Ministro Pedro Malan acerca abre um fosso cada vez mais intransponível entre a
das elites brasileiras: minoria, que cada vez mais detém a riqueza, e os ex

cluídos, que nada possuem além da capacidade de
se indignar ou resignar-se e sucumbir a este projeto
predatório.

No Brasil, que hoje é uma espécie de galinha
dos ovos de ouro do capital internacional, o quadro se
intensifica ano após ano. Enquanto o governo prioriza
pagamento de juros e vende a maior parte do patri
mônio público, há evidente empobrecimento da popu
lação. Segundo matéria do jornal Valor Econômico,
baseada em pesquisa do IBGE, a renda média do
brasileiro vem caindo sistematicamente.

Mas não poderíamos esperar nada muito dife
rente, já que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so prioriza uma política macroeconômica que enfati
za a gestão da dívida pública e o pagamento dos juros
correspondentes, deixando outros objetivos, entre os
quais os sociais, em segundo plano.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Dr. Hélio.
O Sr. Dr. Hélio - Nobre Deputado Valdeci Oli

veira, parabenizo V. Ex!! pelo conteúdo e escolha do
discurso que não poderia ser mais atual, quando enti~
dades oficiais como o Vaticano e a Organização das
Nações Unidas, por intermédio do PNUD, discutem o
desenvolvimento humano em todos os países, em es
pecial, os reflexos da globalização nos países emer-

-Qe/1te.s-ª-de Terceiro Mundo. Isso vem corroborar o
que V. Ex'!, de-maneírá-müito sábia; reafirma: essas
populações só vêm perdendo. A expectativa de vida
nas populações mais pobres está aquém do razoável,
ou seja, diminui entre dez e quinze anos. Cor:no V. ex
salientou, o analfabetismo atinge hoje íl1llices jamais
vistos no planeta. Em relação à participação nos bens
de consumo, o fosso aumentou tremendamente; E
nos países emergentes, onde as necessidades bási-
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cas dos cidadãos não são atendidas, a violência se dívida (refinanciamento da dívida inclusive) foram de
agravou devido ao revanchismo e ao ódio. De for~a 147 bilhões (37,6% do total liquidado do Orçamento),
muito inteligente e oportuna V. Ex!J apresenta a esta enquanto juros e encargos ficaram em 21 bilhões
Casa problema de tal magnitude, oficialmente reco- (5,4%). Em 1999, esses números subiram, respecti-
nhecido por entidades religiosas e órgãos políticos vamente, para 296,4 bilhões (50,4%) e 45,4 bilhões
importantes como a ONU. Parabéns, Deputado Val- (7,7%), seja em vista das elevadas taxas de juros,
deci Oliveira, pelo pronunciamento! seja por conta da velocidade com que a dívida cresce,

O SR. VALDECI OLIVEIRA - Agradeço a V. EXª somado a seu reduzido prazo médio de maturação.
o aparte. Tenho certeza de que suas palavras enri- No Orçamento 2000, de 1,4 bilhão orçado,
quecem o meu pronunciamento. 70,5% serão destinados à amortização da dívida.

Sinceramente, não acho que o Presidente da Vê-se, portanto, que, empregando-se várias fontes e
República seja um déspota ou um tirano. Pelo contrá- números na análise, sejam as estatísticas macroeco-
rio, por trás da figura de democrata que construiu-ao nômicas, sejam os trabalhos acadêmicos, sejam os
longo dos anos, o Presidente opera uma política eco- dados do Orçamento, o resultado encontrado é o
nômica premeditada e elaborada em conjunto com mesmo.
~queles que o apo~aram. Lem~ra-~e.a figura constru- A orientação do governo nos últimos anos, es-
Ida por r~alo CalVino, o escntor Itall~no" do g~neral pecialmente após 1997,·é gerir a enorme dívida públi-
qu~, alveJ?do por uma baJ~ de ca~hao, e partido ao ca e os elevados pagamentos de juros, em boa parte
meio. Porem, só o lado maIs calculista e perverso so- decorrentes de equívocos anteriores do mesmo go-
brevive e, a partir daí, adota medidas contra o seu vemo.
próprio povo, que vão da elevação de impostos atéa, _
pura e simples condenação de inocentes à morte, Slmultaneam~nt~, a sol~çao para os problemas
para que o cemitério produza fogos-fátuos. das secula~es car~nclas báSicas de grande parcela

O' d rt t d I d d It d da populaçao é deixada em segundo plano, tornando
elxan. o a I era ura e a o, um os resu él;. o~ ainda mais grave o já grave quadro social do País.

perversos, digamos, dessa aventura macroeconoml- E t d S P 'd t ' f 't -
ca imposta pelo governo é uma crise brutal, que nos s e qu~. ro,. r. ~esl en e, so az agravar a SI uaçao
, It' d' f P d t I t B t de penuna vlvenclada pelos trabalhadores e desem-u Imos OIS anos ezcom que o ro u o n erno ru o , . _ , . .
se mantivesse praticamente o mesmo, o que, com o pregados braSileiros. A aprovaçao de um salano..mfm~
aumento da população resultou em uma menor ren- mo de R$151 por es~a Casa demonstra ~ue nao ha
d "ta ' qualquer preocupaçao com os assalanados, que,
a per capl . t'- I' t

.. A • _ , com esse aumen o, sequer consegulrao se a Imen ar
Outra consequencla da est~gnaçao e o aumen- melhor; o que se dirá gastar com lazer, saúde e adu-

to da taxa. de desemprego, medida pelo IBGE, que cação dos seus filhos.
nunca havia superado os 5% antes de 1997 e que _.
chegou a mais de 8% em alguns meses de 1999. Na Por falar em educaçao, Sr: Pre~ldente, S~s. e
Grande São Paulo estudo do Dieese/Seade mostra Srs. Parlamentares, a grave sltuaçao educaCional
que mais de 1 5 m{lhão de pessoas estão desempre- brasileira pode ser retratada pela existência de cerca
gadas e que ~ procura de emprego se estende por de 15,2 mil~õ.es d.e analfabeto~ absol~tos, segun?o
mais de um ano, situação típica de longos períodos dAad~s do Ministério da ~d~caçao. Estima-se a ex~s-
com falta de crescimento. tencla de cerca de 30 mllhoes de analfabetos funclo-

Por outro lado, o INESC -Instituto Nacional de nais.
Estudos Socioeconômicos divulgou recentemente A população brasileira na faixa etária entre 7 e
um estudo sobre os gastos com políticas sociais da 14 anos de idade é da ordem de 28 milhões de crian-
União. Com base na execução orçamentária, concluiu ças. Como os dados oficiais apontam para escolariza-
que esses gastos caíram, em termos reais, de 14,4bi- ção líquida (apenas as crianças entre 7 e 14 anos de
Ihões para 9,9 bilhões, cerca de 31 %, entre 1995 e idade) de 95,5% no ensino fundamental, pode-se
1998, período coincidente com o primeiro mandato do concluir que existem cerca de 1,26 milhão de crian-
Presidente Fernando Henrique Cardoso. ças, entre 7 e 14 anos, fora da escola.

Sr. Presidente, os números da execução do Os índices de evasão nesse nível de ensino são
Orçamento também são ilustrativos a respeito da dis- de 3,9%, média ponderada de 1997. Nesse mesmo
tribuição dos recursos públicos. Tomando-se a classi- ano, havia um total de 34,2 milhões de matrículas. Ha-
ficação por GND (Grupo Naturez? de Despesa) e os vendo, portanto, a saída de 1,33 milhão de crianças
empenhos liquidados em 1997, as amortizações da da escola.



Na saúde, além da inexistência de vagas para
internamento, medicamentos e exames, os repasses
do SUS não cobrem o que os hospitais despendem
com os pacientes.

E, diante deste quadro, qual é a providência do
Palácio do Planalto, Sr. Presidente? Promover um
corte no Orçamento na ordem de R$8,S bilhões. O
Governo Federal não esconde os motivos que leva
ram a este corte. O próprio decreto reafirma a neces
sidade de cumprir as metas de superávit fiscal de
2,6% do PIS estabelecidas pelo FMI.

Os maiores cortes se deram no Ministério do
Transporte, R$2,S bilhões; Ministério da Integração
Nacional, R$1,2 bilhão; Ministério da Saúde, R$8S0
milhões, e Secretaria de Desenvolvimento Urbano
R$900 milhões. Em termos percentuais, os maiores
cortes foram na Secretaria de Desenvolvimento Urba
no, 84%; no Ministério do Esporte e Turismo, 76%; no
Ministério da Integração Nacional, 68%; no Ministério
dos Transportes, 51 %; no Ministério da Agricultura,
45%; e no Ministério do Trabalho, 34%.

Esta semana vemos o Governo da Argentina
anunciar uma série de cortes que irão impactar salári
os e políticas sociais. Para quê? Para conseguir cum
prir as malditas metas!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pre
cisamos fazer um grande exercício mental para visua
lizar a situação delicada por que passa a América La
tina. Parses como Venezuela, Peru, Colômbia, Para
guai, Argentina e Brasil atravessam uma crise social
provocada por uma polrtica única, que não leva em
conta as demandas sociais, mas o dinheiro que deve
ser transferido para Wall Street a título de pagamento
de juros de dívidas impagáveis. Afinal de contas,
como disse aquele ministro gabola, "Wall Street quer
sangue"; e este sangue está saindo dos brasileiros
mais miseráveis.
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Mesmo considerando que os dados da escolari- municipais. O povo poderá fazer um grande plebiscito
zação líquida sejam de 1999 e os dados da evasão, no País sobre este governo, que não está aqui de gra-
de 1997 - últimos dados disponíveis _, é possível es- ça; elegeu-se com os votos dos municípios. Esta é a
timar em pelo menos 2 milhões o número total de cri- minha contribuição. Agradeço a V. Ex'! o espaço que
anças fora da escola, admitindo-se que, em 1999, a me concede.
evasão tenha sido menor. aSR. VALDECí OLIVEIRA - Agradeço a V. Ex!

Ouço, com prazer, a Deputada Miriam Reid. o aparte.

A Sra. Miriam Reid - Parabenizo V. Ex!!, Depu- Prossigo, Sr. Presidente.
tado Valdeci Oliveira, por este estudo detalhado e
profundo sobre questão tão séria e grave verificada Este quadro se repete. Na agricultura, o governo
em nosso País, ou seja, a evasão escolar, raiz de mui- responde às demandas dos agricultores com retórica,
tos males: o abandono de crianças nas ruas, expos- obrigando milhares a deixarem suas pequenas pro-
tas a todos os riscos, o trabalho e a prostituição infan- priedades para tentar sobreviver nas grandes cida-
til. Esses dados alertam para a necessidade da cria- des.
ção de mecanismos eficazes que individualizem es
ses alunos. Foi aprovado, na última quinta-feira, proje
to de lei por mim apresentado, que prevê a utilização
dos subsídios advindos das penas alternativas aplica
das pelas Varas Especiais Cíveis e Criminais, para
formar uma grande rede nacional de combate à eva
são escolar.

O SR. VALDECI OLIVEIRA - Agradeço a V. Ex!!
o aparte, que enriquece o meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o Deputado Waldomiro Fiora
vante.

O Sr. Waldomiro Fioravante - Deputado Val
deci Oliveira, quero também manifestar minha solida
riedade a V. Ex'! e aduzir ao seu pronunciamento, na
tentativa de seguir a mesma direção política dos da
dos muito concretos apresentados, uma preocupação
minha. Desde o primeiro mandato, o Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso teve apenas
uma direção, ou seja, a política monetária, a estabili
dade da moeda. E para isso entregou o País ao capi
tal especulativo, especialmente à dominação do Fun
do Monetário Internacional. Pregou por muito tempo o
discurso de que, resolvendo o problema da dívida e
da inflação no País, resolveria os problemas do povo
brasileiro. Na prática, constatamos que se tratava de
um sofisma, de uma grande mentira. Na verdade,
apenas honrou seu compromisso de entregar o País
ao capital especulativo. E o jogou nesta situação que
V. Ex!! muito bem ilustra: desemprego, fome e miséria.
Este Pars está totalmente voltado para o pagamento
de juros. E o pior: a dívida interna brasileira, que era
de menos de SO bilhões no início deste governo, hoje
já passa dos 520 bilhões. A situação realmente preo
cupa. A Argentina, por exemplo, que continua na mes
ma direção política, está num verdadeiro caos. É evi
dente que este pronunciamento de V. Ex! serve, e mu
ito, a esta Casa, mas principalmente serve para aler
tar o povo brasileiro sobre a importância das eleições
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O que nos assusta dramaticamente é que, para excluídos. Não serão bombas de gás que calarão a
controlar a insatisfação dos cidadãos, o Governo Fe- indignação dos brasileiros diante deste processo que
deral e alguns Governos estaduais estão apelando joga milhões à margem da sociedade, sem ter a quem
para o discurso de ordem pública. Neste discurso, típi- recorrer a não ser a sua própria força.
co dos períodos autoritá~i?s, manifestação nas ruas é Brasileiros que contrariam as projeções dos nú-
uma afronta à governabrhdade e merece ser tratada meros frios e contra todos os prognósticos seguem vi-
com bombas de gás e balas de borracha. Na lógica vendo, enfrentando a violência cotidiana, a falta de
desta gente, como disse o jornalista Elio Gaspari, um emprego, de saúde, de educação e, principalmente, a
ovo atirado contra um Ministro é o caos, enquanto um falta de um governo que respeite algo elementar a to-
trabalhador morto pela PM assassina do Paraná é ape- dos os cidadãos: o direito à igualdade de oportunida-
nas um aviso de que as coisas estão indo longe demais. de. Direito este que é desrespeitado e aviltado perma-

Em Brasília, o Presidente Fernando Henrique nentemente. Quem presenciou as imagens transmiti-
Cardoso ameaça trabalhadores que exercem o legrti- das para o mundo no dia 22 de abril, quando da co-
mo direito de greve para conseguir um reajuste que memoração dos 500 anos, pôde ver muito claramente
lhes é negado depois de cinco anos. Além de não ne- a verdadeira face do governo. Enquanto policiais es-
gociar, o Presidente cerca a Capital Federal com PM pancavam índios e sem-terra, a nau capitânia, cons-
para garantir o que chama de ordem. truída com preço superfaturado, não conseguiu nave-

Em São Paulo o governador Mário Covas, aque- gar. O Presidente da República, enquanto isso, posa-
le que cobriu o Estado de pedágios, vendeu o patri- va para o mundo, cercado por seguranças, plantando
mônio público e posa de democrata, botou a PM na um pau-brasil. Felizmente, a pantomina foi denuncia-
rua, mandou bater em professores e funcionários do da em âmbito mundial.
Estado que estavam em greve. Cães, bombas e balas De outra parte, este mesmo governo parte para
de borracha foram usados fartamente contra os traba- cima dos trabalhadores sem-terra, batendo antes
Ihadores que estavam protestando. para depois perguntar. Suspendendo financiamentos

No Paraná, onde o Secretário de Segurança foi de milhares de famílias assentadas que recomeçam
envolvido pela CPI do Narcotráfico, o Sr. Jaime Lerner sua vida na terra sob argumentos de que dinheiro
foi mais longe. Sua polícia, que não foi capaz de loca- para reforma agrária estaria sendo desviado. Ora, Sr.
Iizar o Prefeito corrupto de Londrina, Antônio Belinatti, Presidente, dinheiro desviado, drenado do Tesouro
que por sinal é do mesmo partido do Governador, Nacional, é o que foi utilizado para a construção de
mandou bala de verdade nos trabalhadores, matando um dito pavilhão na feira de Hannover, na Alemanha.
um e ferindo outros durante uma manifestação justa São dezoito milhões de reais, sem licitação, para um
na entrada de Curitiba. Além disso, o governador stand, cuja construção foi administrada por quem?
mandou fechar a cidade para manifestações, num ato Pelo filho do Presidente da República. E quanto ao di-
que faria inveja ao mais obstinado ditador. nheiro utilizado para as privatizações?

Por outro lado, Sr. Presidente, temos o exemplo do O que podemos dizer de um governo que em-
Rio Grande do Sul, onde o Governador Olívio Dutra en- presta dinheiro dos trabalhadores para empresas
frentou logo no início de seu governo uma greve do ma- multinacionais comprarem patrimônio público para
gistério. Além de manter o diálogo aberto permanente depois repassar esse dinheiro para pagamento de dí-
com os professores, nenhuma bala foi disparada, nenhu- vidas junto a banco internacional?
ma tropa foi mobilizada para agredir trabalhadores. Só o Ora, definitivamente este não é um governo sé-
diálogo conseguiu colocar fim ao impasse. rio. Alguém que realmente prezasse este País, sua

Não posso entender que a tensão social criada soberania e sua população não aviltaria a cidadania a
por este modelo econômico que se mostra falido seja este ponto. .
tratada na base da pancada. O que resta aos cida- Mas, felizmente, os cidadãos não estão calados
dãos brasileiros, por enquanto, é a palavra, o grito, a e não serão calados pela truculência. Certamente,
mobilização. A vontade de ir para a rua e mudar a his- mudaremos o rumo desse País!
tória. Mudar o destino dos brasileiros condenados à Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de dizer a
indigência. Mas até isso estão querendo abortar atra- respeito da atual conjuntura, e alertar - no último se-
vés da truculência, de um lado, e do discurso da ma- gundo que tenho - quanto a este absurdo que hoje
nutenção da ordem, de outro. Confiamos porém em está sendo divulgado na imprensa: "Suíços terão ex-
que, como no passado recente deste País, não será a clusividade sobre material genético da Amazônia".
truculência que deterá a mobilização e a marcha dos Estão criando um acordo no sentido de que todo ge-
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noplasma em forma de cepa de microorganismo te- acompanhamento e avaliação do Programa, seja em
nha a prioridade de uma empresa chamada Novart nível de fiscalização ou orientação. Inicialmente a
Esparma. Isso mostra ainda mais que cada pedaço Uespi e posteriormente a Fapepi foram órgãos de
do País está sendo entregue, inclusive a nossa Ama- apoio quanto à realização de pesquisas científicas.
zônia. (Muito beml) Os recursos, Sr presidente, são Iiberad~s em

O SR. GESSIVALDO ISAIAS - Sr. Presidente, três parcelas, de acordo com o cronograma deltraba-
peço a palavra pela ordem. lho estruturado pela Setac/Sine. Os recursos ,ibera-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - dos em 1999 destinavam-se apenas ao treinamento
Tem V. Ex!! a palavra. de cerca de 23 mil trabalhadores. No entanto, cpm os

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (B,Ioco/PMDB _ ~~s~~:o:~ores liberados foram treinadas mais\de 43

PI. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. p '. ,
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muita alegria A Set~~/Sme em meu Esta~~ o?~erva e segue
e dedicação ao meu Estado, onde muito vêm à tona os pré-requIsitos emanados do MI.msteno do Tra~~lho
noticias da "comunicação marrom" - algumas de ca- e_Empr~go. para contratar ~~ entidades de. ~u~lIflca-
ráter duvidoso, de origem e de finalidade _, com fulcro çao profissional a serem utlll~ad~s para ~mlstrarem
em meu eterno interesse e dedicação pelos mais ca- os cu~os. No entanto, lá no Plaul, Sr. pres~d~nt~, nós
rentes, em especial, venho a pronunciar-me em favor tambem ?crescentamos outros pré-requlslto~! par?
do bom exemplo da utilização das verbas alocadas melhor onentar o process~. ~á trabalham~s sénq e v~-
pelo FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador no meu s::mo.s a um ensmo profiSSional de qualidade e efl-
Piauí. clencla.

Sr. Presidente, o Governador Mão Santa ocupa .~m t:rmos ~e ~úmeros,em ~osso Progr?j.a ae
a mídia pois tem trabalhado arduamente para o cres- Q~ahf.'caçao P!Oflsslonal foram tremadas no Plal)Jí, na
cimento do nosso Estado e de nosso povo. S. Ex!! tem pnmelra gestao (1995-1998) do atu.al gover~a~or,
feito em POUC.9 tempo o que não fizeram em oportuni- 87.270 pessoas. Já em 1999 foram treinadas no/Piauí
dades passadas todos os oútros governos. Por isso o 43.812 pess~as, _alcançando-se um total gelfll de
governador de meu Estado às vezes é tão atacado, 131.082 de cldadaos, até agora, melhor prepa.rados
assim como os programas desenvolvidos pelos seus para o mercado de trabalho.
competente secretários. Quer na área de saúde, na assistência aps po-

A execução de grandes projetos e obras, abran- bres, na geração d~ emp~egos, o Governo MãoiSanta
gendo as áreas sociais e produtivas, como educação, o mostra que fez mUito mais!
investimento na informatização de escolas e o empe- O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. President~, peço
nho pelo aumento de vagas, dentre outros feitos, estão a palavra pela ordem.
também sob a luz dos holofotes da mídia e dos perver- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
sos. Cito em especial o emprego de verbas do FAT. Tem V. Ex!! a palavra.

O Planfor, oriundo do FAT, que também é desen- O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. ,Pela or-
volvido no Piauí, como em todo Brasil, é o mais impor- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. p'residen-
tante programa de políticas públicas na América Lati- te, Sras. e Srs. Deputados, o direito à greve é ,Gm direi-
na. Basta saber que já qualificou 8,3 milhões de pes- to inalienável para todos-os trabalhadores.
soas e atingiu 3.800 municípios brasileiros, e por isso Trata-se de uma conquista só conseguída no sé-
mesmo estando sujeito a falhas humanas. cuia XX. Foram séculos e séculos de explor~ção, sem

Em especial, em meu Estado, temos o Progra- que aqueles que vendem sua força de trabalho, seu
ma de Qualificação Profissional- PEQ, que há cinco trabalho intelectual, pudessem manifestar insatisfa-
anos vem sendo executado, sempre observando-se a ção quanto a salários irrisórios, a jornada de trabalho

I

metodologia e as orientações emanadas do Ministé- que consumia a saúde de tão longas, a dir~ito a férias
rio do Trabalho e Emprego, na área federal, com vis- e aposentadoria.
tas à devida e eficaz utilização das verbas oriundas As leis que amparam trabalhadores não foram
do FAT. concessão do Estado nem dos patrões. Só foram im-

. E, em se falando do PEQ e sua fiscalização e plementadas depois de muitos sacrifícios - sacrifícios
gestão, em todo esse tempo em que está sendo exe- de,vidas. Até os dias atuais as manifestações públicas
cut~do, Sr. Presidente, foram contratadas e pagas na de trabalhadores são reprimidas com eldrema violên-
formá da lei entidades 'externas para realizarem o cia por parte dos órgãos de segurançaJTratam traba-

I
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Ihadores como desordeiros, como inimigos, como desde 1995, e que se reflete em todos os setores do
usurpadores do bem público, todas as vezes que são País, depois de tentarem negociar. Mas o Governo
obrigados a paralisar suas atividades para chamar a não tem ouvidos para trabalhadores. A paralisação
atenção das autoridades para seus reclamos, suas da produção intelectual e acadêmica concentrada em
reivindicações, sempre justas e honestas. dezenas de universidades brasileiras e até em cen-

Os trabalhadores não fazem greves sem justa tros de excelência não comove, não os toca.
razão. Sempre buscam este recurso após meses de As greves nos serviços públicos continuam a
negociação, após esgotarem as possibilidades de al- ameaçar e a dificultar a vida dos brasileiros, sob o es-
cançar um resultado positivo. trmulo e uma omissão letárgica do seu agente causa-

A greve na atualidade é um direito democrático, dor, este vírus que ataca a saúde e o bem-estar de
advindo de lutas bastante duras. todo nós brasileiros: o Poder Executivo Federal.

A pretexto de adaptação à nova ordem econômica Nessas situações, que muitas vezes são dramá-
e social procura-se acabar com os códigos de trabalho. ticas aos setores sociais desamparados, tomam-se
Busca-se reduzir o custo do trabalho, retirando-se direi- atitudes permissivas, de omissão, outras de ação re-
tos e direitos. De quem? Dos trabalhadores. pressora contra trabalhadores que se apóiam em di-

O trabalhador encontra-se em momento de mui- reitos constitucionais. Causa espécie a forma grotes-
tas dificuldades. Está acuado, atacado em todos os ca, deselegante com que o Governo faz referências
campos, por um governo que procura por todos os aos trabalhadores em greve. E como os trata o Minis-
modos e meios retirar-lhes os diplomas que são ins- tI'O da Fazenda, Pedro Malan! Cancelou a audiência
trumentos de justiça, que protegem o economica- que concederia a servidores em greve no dia 24 de
mente fraco, do economicamente poderoso. É um maio, fechou a porta, foi duro, deselegante, autoritá-
movimento muito bem orquestrado pelas potências capi- rio, com aqueles que há seis anos não têm aumento
talistas internacionais, os quais o governo brasileiro é fiel, de salários. Rigorosos sempre, com trabalhadores
e servo seguidor. E com que gosto faz isso! Se esmera que tentam obter o reconhecimento de suas reivindi-
numa campanha sórdida de ataques constantes, de des- cações. Não foi novidade!
merecimento a valores de trabalho. Os servidores públicos em busca de aumento

O governo, servo do FMI, aplica aqui a política pleiteiam 64% de reajuste de salários. A resposta do
de desmonte, testada em outros países; política para governo foi fria, pesada. Em nota oficial, anunciou que
a América Latina, para os países pobres, e que só não concederá aumento, descontará os dias parados,
tem uma finalidade: aumentar a capacidade das gran- não negociará com os grevistas e, para quem continu-
des potências mundiais de extorquir nossos bens e ri- ar insatisfeito, tem a oferecer o Programa de Demis-
quezas e impedir que sejamos nações soberanas. são Voluntária, uma oportunidade aos servidores que

Não querem que os trabalhadores façam greve. quiserem deixar o serviço público.
Arrocham os salários no setor público e privado. Su- Os cidadãos servidores públicos trabalham mui-
cateiam os serviços públicos, dilapidam o patrimônio to, percebem magros vencimentos, e olham com cep-
da Previdência Social. E querem aplausos! Não acei- ticismo o porvir, o futuro. Titulares dos seus empregos
tam as manifestações públicas contrárias a esta polí- por força do mérito, são vistos como desclassificados,
tica de arrasa-pátria. espécie de casta nociva e parasita da Nação.

Existe um culpado por todos os movimentos de São selecionados para o serviço público por
oposição que se levantam contra o Poder Executivo, meio de concursos rigorosos para o exercício de mis-
um grande incentivador, um negligente responsável: o teres oficiais, dispersados através do imenso Estado

-pl'óprio-Exec.uti~º~ do Brasil, e sofrem hoje uma campanha de descrédito
A culpa por todas essas greves é deste governo e difamação, que macula a sua imagem.

omisso, vazio, inoperante, que não honra seus com- O acúmülo de fàtos que desmerecem o atual
promissos assumidos com o povo e com a Nação. Poder Executivo Federal é algo que nos preocupa a
Mas que se mostra eficiente, eficaz para pagar juros a todos. Que governo ingrato com seus eleitores! Prin-
banqueiros nacionais e internacionais, a honrar com- cipalmente com a população humilde, onde arreba-
promissos com estrangeiros que desde sempre estão nhou seus votos.

- a nOs explorar. O que poderemos esperar de um próximo go-
Os Servidores Públicos Federais estão em gre- vemo? Vai trabalhar, se for responsável, muitos anos

ve. Deflagraram greve por tempo indeterminado, rei- para corrigir e minorar o enorme prejufzo causado
vindicando reajustes de salários que não são dados 'pelo Governo FHC.
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No serviço público a situação é precária. A res- Fernando Henrique dava o exemplo não negoci-
ponsabilidade do Estado perante o contribuinte é ando com os funcionários públicos federais em greve,
manter os seus serviços em bom funcionamento. ao tempo em que dava declarações à imprensa, ame-
Esta é principal função do Estado. O pressuposto da açando de demissão e corte nos pontos.
máquina estatal é que os funcionários públicos te- Fazendo coro a FHC, o Presidente do Congres-
nham estabilidade e sejam bem remunerados para so Nacional declarava à imprensa que a solução é o
serem eficientes. Mas o governo s6 cobra eficiência. Exército ir para as ruas, para conter a violência e
Nada de bons salários. manter o princípio da autoridade.

Este é um governo indeciso nos mais diverso ní- Em sua edição de hoje, o jornal Folha de S. Pa-
veis, e cria nos serviços públicos uma vulnerabilidade ulo publica matéria intitulada "Cardoso ataca autori-
que compromete o destino do País. dade omissa". Segundo o jornal, o Ministro-Chefe do

A preservação dos serviços públicos é uma ne- Gabinete da Segurança Institucional da Presidência,
cessidade e um direito da sociedade que se sobrepõe General Alberto Cardoso, disse ontem, em Belo Hori-
às vicissitudes e riscos inerentes nas relações do Esta- zonte, Minas Gerais, que a omissão das autoridades
do. Desmoralizar o servidor é acabar com o Estado. do País é a maior ameaça à democracia brasileira.

O Executivo mostra o servidor como preguiçoso, Em artigo publicado no ultimo domingo pela Fo-
indolente, parasita do Estado. Faz uma confusão ca- lha de S. Paulo, Elio Gaspari, com brilhantismo, sin-
nhestra buscando apoio da sociedade. E que melhor tetizou a situação: "Bala em lavrador é alerta. Ovo em
forma para erodir o que resta do Estado senão des- ministro é o caos."
moralizar os servidores públicos?! Aliás, no mesmo domingo, a Folha publicou ma-

A estratégia surge de forma pueril, integran- téria informando que, nos bastidores da diplomacia
do-se aos objetivos maiores determinados pelas po- internacional, FHC apoiou a "reeleição" do ditador do
tências internacionais, e grandes multinacionais que Peru, Alberto Fujimori. Certamente a simpatia de
objetivam enfraquecer o Estado, para aumentar seus FHC por Fujimori se sedimenta no respeito ao princí-
lucros, fazer melhores negócios e submeter o povo pio da autoridade que o ditador peruano implementou
brasileiro às ordens e a subserviência de interesses por lá. Além do que, o apoio de FHC a Fujimori pode
alienígenas, o que nos levará à eterna dependência e ser revelador de que as pretensões de FHC à "rerree-
à cruel perda da nacionalidade. leição" estão na ordem do dia do governo e de seus

O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente aliados. Só assim podemos compreender as declara-
peço a palavra pela ordem. ' ções de FHC à imprensa, seguidas de ACM e por fim

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ das do Ministro General Alberto Cardoso.
Tem V. EXª a palavra. Com_efeito, ess~s declaraçõ~~, be~ como toda

O SR. GERALDO SIMÕES (PT _ BA P I _ a repressao aos movlm~ntos SOCiaiS artlculad~ pelo
, ., . e ,a or governo, podem ser explicadas com base na SInistra

demo Pronuncia o segUInte discurso.) - Sr. Preslden- intenção de FHC continuar no poder a partir de 2002.
te, srªs. e Srs. Deputados, todos nesta Casa se recor- . . _
dam de que, em 1995, após uma campanha sórdida e • ~r. Pr~sldente, a democracl~ nao pode se .ver-
mentirosa, veiculada pela mídia, FHC esmagou uma gar a Insanidade de un.s po.ucos ditadores que al~da
greve legítima dos petroleiros, cercando as refinarias restam em nos~o .Hem.lsféno! Tem~s que defende-Ia
da Petrobrás com tanques do Exército. Fiel à mesma com nossas propn~s Vidas, se precIso for. .
16gica, por ocasião dos festejos oficiais dos 500 anos Esta Casa nao P?de permanecer omissa, es-
do Brasil, a repressão pratiêãda durante as manifes- condendo a cabeça feito o avestruz. Antes, cabe a
tações populares em Porto Seguro, bem como as re- esta Casa preservá-Ia e aperfeiç~á:la. Com a ajuda
centes manobras do governo, apoiadas por setores de Deus e em nome do povo braSileiro.

damídiã;-para criminalizar e isolar o MST, são compo- O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi-
nentes de uma estratégia mais ampla, para àqual de· dente, peço a palavra pela ordem.
sejo chamar a atenção desta Casa. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -

Mantendo a coerência, na semana passada, o Tem V. Ex!! a palavra.
Presidente Fernando Henrique Cardoso externava O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
pela imprensa sua insatisfação com governadores Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.L Sr. Pre-
que não estavam sendo duros com manifestações sidente, srªs. e Srs. Parlamentares, não é raro ouvir-
populares em seus respectivos Estados. mos defensores do neoliberalismo se desdobrarem



29034 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

em argumentos que tentam mostrar ter diminuído o barato que seja seu custo. Isso, sem levar em consi-
abismo social entre ricos e pobres, induzindo os mais deração que nos países:ricos já há mais de um apare-
desinformados ao pensamento de que a cada ano lho de rádio por habitante, enquanto nos países pobre
que passa o mundo está mais homogêneo. há menos de um a cada quatro habitantes.

Uma reportagem da revista Carta Capital, edi- E não são os números os mais importantes. O
ção do dia 24 último afirma, com todas as letras, que a mais importante, e que muitas vezes é esquecido
redução da desigualdade social no mundo - e_ por nesta Casa, é saber que esses números são pesso-
conseqüência no Brasil - não passa de mais uma as, seres humanos que se debatem, diariamente,
mentira martelada insistentemente para fazer a gran- para tentar viver um pouco mais e com qualidade de
de maioria da população mundial pensar que o plane- vida. O mais lamentável, Sr. Presidente, é saber que a
ta terra está no caminho certo. grande maioria dos membros desta mesma Casa ig-

Alguns números da reportagem são de deixar nora, propositadamente, todos os dados que se apre-
qualquer mortal com o mínimo de inteligência-e-senso sentam sobre a queda na qualidade de vida da popu-
de humanidade com os cabelos em pé. Por exemplo, lação brasileira que, acreditam eles, não afeta a sua
a informação de que as 358 maiores fortunas do pla- própria. Talvez não, ainda. Algo que não se poderá
neta somam a mesma riqueza que 45% da população afirmar no futuro breve.

de terráqu~o~, ou 2,7 bi.'hões de habit~ntes. . O que poderia ser feito por esta Casa? Ora, re-
.Contradizendo mais uma vez os~ISCU~SO~ neoh- centemente votamos um salário mínimo que nos é

berals, mostra-~e que a renda ~os 20 *' mais riCOS ~o motivo de vergonha se comparado com os países do
pl8!1eta está hOJe 74 vezes maior ~o que a dos 20*, Mercosul e, muito mais, se comparado com os países
mais pobres, enquanto em 19~0 a diferença era de 30 do Primeiro Mundo. Aqueles mesmos aos quais o Go-
vezes. Volta.ndo u!" pouco mais no tempo, apon~a que vemo FHC se submete e de quem copia as lições que
no auge do Imperlahsmo do século passado a dlferen- lhe são apresentadas, de maneira a perpetuar a san-
ça fora de 7 ve~es. " gria de nossa população em benefício dos já abasta-

Aque!a histÓria de frango, Iogurte,,, dentadura dos do mundo. Fincamos pé, a Oposição, neste ple-
tam~ém n~o cola nos paí~es pobres ou em desen- nário, em favor de um salário mínimo que fosse R$26
volVl~ento . Os mes~os riCOS ~ue gastam fo~unas maior do que o que quis - e conseguiu - o Governo.
em dietas de ~magreclm~nto es~ao comendo allmen- Um salário, de qualquer forma aquém das necessida-
tos ~m quantidade cal~nca 3,2 *'. Saíram ~e 3.135 des de qualquer família brasileira e que alteraria pou-
caVdla para 3.234 cal/dl~. N~ outra ponta estao os po- co os números de que tanto gostam os economistas.
bres que sequer tem dinheiro para poder engordar, M d . f d
quanto mais para, um dia, pensar em dieta: o consu- as que po er~am: por menos que asse, ar ur:na
mo de alimentos caiu de 1.941 para 1.835 cal/dia, ou mesa pouco m~ls dlgn~ aos trabalhadores.do Brasll:-
menos 4 5% para quem já se esforça para não morrer com ce!ca ~e .cmco qUilos de ca~ne o~ 30 htr~s de lel-
de fome' te ou oito duzlas de bananas, tres qUilos e pao e ou-

. tros três de tomates a mais na mesa dos trabalhado-
En~ana-se, também, quem pensa que o acesso res. Algo ainda muito longe, claro, dos quase um mil

aos S~rvIÇOS e recursos do mundo m?derno - alguns reais considerados como salário mínimo ideal pelo
nem tao modernos mas fundamentais para a forma- ..
ção e evolução de um povo _ está facilitado para um DIE~SE - quase sete vezes maior do que o sal~no
número maior de pessoas. Proporcionalmente ao m~n~mo que aprovamos recentemen~e e que, diZ o
crescimento populacional, esses recursos, como a la- Mln~stro da Fazend~, Pedro Malan, que dá e so-
itura de um jornal ou coisa parecida, estão restritos a bra. para as necessidades do trabalhador e sua fa-
um grupo cada vez mais hegemônico. Leitura pela mílla!
Internet? Também não. O crescimento desse sistema Poderíamos, também, ser menos subservientes
de comunicação global caiu de 10% a 20% ao ano à política neoliberal que acatamos, na maioria das ve-
para algo em torno de 2,5% nos países periféricos. zes sem questionamentos, a não ser a dos partidos
Nem mesmo o rádio, por ter baixo custo, está sendo de oposição, e que nos coloca na terceira pior posição
consumido nos países pobres no mesmo nível que é entre os países com o mais elevado nível de desem-
consumido nos países ricos. O consumo deste produ- prego no mundo. Ou poderíamos garantir aos nossos
to nestes países cresce em ritmo 20% maior do que trabalhadores uma aposentadoria sem sobressaltos,
nos países pobres. Por analogia, o acesso à informa- dando-lhes o direito de trabalhar por opção e não por
ção está cada vez mais difícil aos pobres, por mais obrigação, depois de uma vida toda de labuta. .
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Lamentavelmente, Sr. Presidente, esta Casa V. Exls devem estar lembrados de que a nossa
tornou-se dependente do Poder Executivo. Tornou-se bancada apresentou aqui um pedido de CPI para in-
um ente cabresteado, da mesma forma que está no vestigar o caso Pitta, e por dois motivos. Primeiro, por-
cabresto dos organismos internacionais o Governo que as denúncias de dinheiro desviado não atingem
Federal. Estamos desenhando uma nação que em somente os paulistas, porque era dinheiro do Banco
pouco tempo se assemelhará, em grau ainda maior, do Brasil, portanto, d~he~~o- de cada brasileiro. A se-
àqueles territórios onde o comum é a fome e a exce- gunda razão é o' fato de muitos Vereadores de São
ção é o prato de comida com pouco mais de três mil Paulo também estarem sendo denunciados como
calorias. cúmplices do escândalo. E como um corrupto pode in-

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste meu vestigar outro?
discurso nos órgãos de comunicação desta Casa. Esses eram os motivos que nós Unhamos para

O SR. ADÃO PRETTO _ Sr. Presidente, peço a criar uma CPI nesta Casa, mas foi rejeita~a._E alguns
palavra pela ordem. dos D:putados que votaram_cont~a a cnaçao. dess~

O SR PRESIDENTE (Th ' I S . ) _ CPI_sao os mesmos que estao Criando essa Investl-
• emlstoc es ampalo gaçao sobre os assentamentos.

Tem V.Exa. a pa~avra. Os agricultores recebem apenas R$7.500 por
O ~~: ADAO PRETTO (PT - ,RS. Pela ordem. família, e não é tudo de uma vez só, mas em parcelas.

Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, prezados Desse dinheiro, R$5.000 são para a compra de má- ,
c~legas, estou há qua~orze anos nesta Casa e nunca quinas e ferramentas, a fim de que o assentado se es-
VI tamanho constrangimento de colegas como estou truture como agricultor, e R$2.500 são para construir
vendo agora. a casa da famrlia.

Os Deputados Moacir Micheletto, do Paraná, e É bom lembrar que nós, os Deputados, pode-
Luiz Carlos Heinze, do Rio Grande do Sul, apresenta- mos optar por receber um apartamento para morarou
ram requerimento para investigar onde está sendo o auxílio-moradia, que é de R$3.000 por mês. Os agri-
gasto o dinheiro da reforma agrária como pretexto cultores recebem R$2.500, emprestados, para cons-
para investigar o INCRA e o Ministro, sendo que eles truir uma casa, e ainda há Deputado que está preocu-
mesmos o escolheram. Mas sabemos que o real obje- pado com isso, querendo investigar onde está sendo
tivo deles é pôr mais uma cunha nesse processo para gasto esse dinheiro!
denegrir ~jog~r contra a opinião pública os agriculto- Sr. Presidente, prezados colegas, é ou não é
res que nao tem terra. uma vergonha para esta Casa termos aqui colegas

Participei de uma audiência no Rio Grande do mal-intencionados, trabalhando contra o povo traba-
Sul, em que estavam presentes mais de trezentos fa- Ihador, honesto e humilde? Esses Deputados que-
zendeiros, além de Prefeitos, na qual foram mostra- rem, na verdade, tapar o sol com a peneira; querem
dos slides e filmagens feitas em assentamentos. esconder· as grandes corrupções que existem neste

Trata-se de assentamentos que eu conheço, País, cometidas pela elite, pelos seus próprios com-
como, por exemplo, no Município de Jóia, no Rio panheiros. Por isso querem investigar colonos, que
Grande do Sul, em que há um dos assentamentos somente têm a enxada e a boa vontade para trabalhar
mais bem estruturados. E eles apresentaram uma fil- e querem viver dignamente, sem precisar roubar, sem
magem em que uma casinha que serve de abrigo ser marginais.
para a bomba de água era mostrada como se fosse a Se não tivermos uma política agrícola justa e
residência de um assentado. adequada neste País, esses agricultores serão sérios

Tal é a manobra que estão fazendo contra os candida~os a se to~nar marginais na c!dade. S:mpre
agricultores que estão dizendo que já foram gastos te~ho, ditO:, um agncultor co~ uma fOice e facao na
nesse período mais de R$12 bilhões com a reforma mao e pengoso? Claro que e. Mas com uma. metra-
agrária. Outros já falam até em R$18 bilhões. Na ver- Ihadora assaltando banco é muito pior!
dade, os dados que temos revelam que, somando-se Queremos lutar para que esses agricultores se~

tudo, salários de funcionários, despesas de combustí- jam homens de bem, produzindo alimentos para este
vel, carro e assim por diante, para a ç1esapropriação País.
de terra mesmo os gastos não passam de R$5 bi- O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente"
Ihões. Isso mostra, mais uma vez, a ganância e a ira peço a palavra pela ordem.
que e,les têm contra quem luta para sobreviver e para O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
poder produzir alimentos. Tem V. ExB a palavra.
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O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela or- O SR. LUIZ BITIENCOURT - Sr. Presidente,
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- peço a palavra pela ordem.
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje foi lançada a Frente O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
Parlamentar em Defesa da Televisão Pública. Tem V. EXª a palavra.

Deputados Federais e Senadores da República, O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB -
membros da Frente Parlamentar em Defesa da Televi- GO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.
são Pública, conscientes do valor estratégico da tevê Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a possibilidade
na formação e difusão dos valores da sociedade, bem de banimento do amianto está preocupando os cerca
como da sua relevância para a democratização da de 40 mil habitantes da cidade de Minaçu, situada no
educação e da cultura, comprometem-se conjunta- norte de Goiás, que nasceu após o início da explora-
mente com a sociedade civil apoiar programas e ção do mineral, em 1967, na Usina de Cana Brava.
ações governamentais e não-governamentais que Empresas já demitem funcionários, e o mercado imo-
promovam a ampliação dos sistema de televisão pú- biliário retraiu em 80%, estimando a Prefeitura Muni-
blica - esse poderoso instrumento de construção da cipal que, se a usina encerrar suas atividades, 50%
cidadania - de forma a garantir uma programação de dos moradores deixarão a cidade goiana. Até pesso-
massas que: as portadoras de asbestosa - doença causada pelo

1) dê preferência a finalidades educativas, artís- amianto - temem que Minaçu se transforme em cida-
ticas, culturais e informativas, ampliando o conheci- de fantasma. Cinco fábricas de produtos à base do
mento do indivíduo e contribuindo para o seu desen- amianto crisotila da jazida local deram férias coletivas
volvimento e da coletividade; aos empregados, e os sindicalistas estão prevendo a

2) desenvolva a cultura nacional, valorizando a eclosão d,e uma grave crise social naquela região de
regionalização da produção cultura e artística, de for- nosso Pais.
ma a reafirmar a pluralidade e a diversidade da cultu- Essa é a denúncia que o jornal O Popular, que
ra brasileira; se edita na capital do meu Estado, publicou em sua úl-

3) respeite os valores éticos e sociais da pessoa tima edição dominical, datada de 28 do mês em curso,
e da família; Segundo o referido órgão de imprensa, a diretoria do

4) resgate a vocação educativa, cultural e de la- Sindi~ato ?OS .!rabalh~.dores da Indústria de,Extração
zer da televisão brasileira, tornando-a um instrumento de Minerais N_ao-Met~hcos ~o Estado d~ GOI~~ revela
de construção da cidadania; que a!'roduçao d~ caixas d água de amianto la sofr:u

, , _ . reduçao de aproximadamente 30% nos recentes tres
5) ~Ifun~a e estimule a produ?ao do conhecl- anos. Na reunião do Conselho Nacional do Meio

mento clentffIC?,. tornando-o acesslvel a todos os Ambiente _ CONAMA, ocorrida quinta-feira passada,
avanços tecnologlcos; e dia 25, sindicalistas notificaram que cinco fábricas de

6) promova o relacionamento pacífico entre os produtos à base de amianto crisotila das minas locais
povos, procurando equilibrar as desigualdades, dimi- deram férias coletivas aos empregados, suspenden-
nuir as hostilidades e garantir o exercício dos direitos do a compra do produto nesse período. Não se fala
humanos. em relação direta dos fatos com as ameaças de bani-

Precisamos sensibilizar as Assembléias Legis- mento ou com a entrada de outras firmas no mercado,
lativas e Câmaras Municipais, bem como conclamar a mas a retração na indústria coincidiu com a intensifi-
sociedade civil para, juntos, construirmos uma frente cação dessas ameaças, a partir do banimento na
ampla e democrática em defesa da televisão pública França, em 1997, e com a recente agressão merca-
e, conseqüentemente, promovermos uma transfor- dológica de outras fibras.
mação qualitativa da sociedade, através de uma tele- Em reportagem assinada pela jornalista Marília
visão comprometida com a educação, a cultura e a ci- Assunção, revela O Popular que só a empresa que
dadania. explora a jazida goiana de amianto fornece mensal-

Televisão pública não significa estatal. A tevê mente aos seus empregados entre quinhentas e seis-
pública compreende, além de linhas estatais, acima centas cestas de alimentos. Mesmo vindo outras em-
de tudo, mecanismos que venham a beneficiar a soci- presas, como a Usina Hidrelétrica de Cana Brava e a
edade. Precisamos transcender a lógica mercantil, Cristal Azul, de água mineral, a cidade de Minaçu
com valores éticos, morais, culturais, que conduzam a será inapelavelmente riscada do mapa geográfico do
sociedade pelos caminhos da solidariedade e da fra- Brasil, se parar a exploração do amianto. Assim, ela
ternidade, para mantermos o equilíbrio social. passará à categoria de cidade fantasma, mesmo se
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vier a receber um impulso no turismo com o enchi- versando sobre complexos temas relativos à geolo-
mento do lago da Usina Hidrelétrica de Cana Brava, gia, ressalta que as medidas de proteção das pesso-
que não encontra muito estímulo entre os moradores. as que lidam com o amianto são eficazes e não justifi-
Interessante é o registro de que ninguém esquece cam o pretendido banimento. Ele é de opinião que o
que a cidade nasceu quando se iniciou a exploração assunto deve ser examinado pelo Congresso Nacio-
do amianto em 1967, e muitos moradores dessa épo- nal, lembrando que a sobrevivência de cerca de 200
ca recordam que as ruas eram cobertas com casca- mil famílias em todo o País depende hoje diretamente
lho do mineral vindo das minas. O interior das casas da mineração do amianto, sem dúvida um forte peso
residenciais e até as copas das árvores mais altas fi- na economia do Estado de Goiás e a principal receita
cavam embranquecidas ou aCinzent,adas, resultado do município de Minaçu. Esse posicionamento se ali-
da poeira gerada da extração do mineral. nha também no que a respeito pensa o diretor do De-

A CUT e a Força Sindical, a Associação Brasilei- partamento Nacional de Produção Mineral, que é
ra dos Exportadores de Amianto, a Associação Brasi- uma outra voz dissonante do CONAMA. Para ele, o
leira da Indústria de Fibrocimento, com recomenda- amianto crisotila não é tão nocivo à saúde e pode ser
ção da Associação Brasileira de Amianto, estão pro- tão controlável quanto produtos igualmente poluen~

pondo que o banimento do amianto aconteça até 31 tes, como ouro, calcário e carvão, que podem provo-
de dezembro de 2005. Essa proposta, apresentada car silicose e males diversos. Conforme o seu pensa-
ao Subgrupo do Conselho Nacional do Meio Ambien- mento, a questão do banimento deveria ser tratada
te, que discutiu o banimento em sua última reunião, como assunto de saúde ocupacional e não como está
deve ser discutida no dia 9 de junho próximo, quando sendo objeto de estudo no momento.
se definirá a estratégia definitiva. Sabe-se, porém, A S.A. Mineração de Amianto - SAMA é a pri-
que o Governo de Goiás procura ganhar tempo contra meira usina de amianto do mundo a receber certifica-
o banimento defendido pelo CONAMA e já endossa- do ISO 14001 , concedido pela Det Norska Veritas, da
do pelo ~inistro Sarney Filho, sob o a~gumento de Holanda, pelo sistema de gestão ambiental que de-
que o amianto representa ameaça à saúde dos traba- senvolveu. O reconhecimento deve-se ao rígido con-
Ihadores que atuam nas minas de extração do produ- trole sobre a manipulação, os rejeitos e os processos
to e que o Brasil deve seguir a tendência internacional que envolvem desde a extração até a saída do amian-
de vetar o mineral. Essa tese não é aceita, já que se to para o mercado. Os funcionários que passam pela
refere à saúde e não ao meio ambiente, portanto fu- usina usam botas, máscaras, protetores de ouvido, lu-
gindo da alçada do Ministério do Meio Ambiente. vas e capacetes. Espalhados pela empresa existem

Conforme relata O Popular, esse assunto virou mais de cem pontos de monitoramento de intensida-
questão polftica e até o presidente Fernando Henri- de de fibras de amianto no ar. Em 80% dos pontos de
que já foi solicitado para encaminhar uma solução sa- medição, segundo a direção da usina, são encontra~

tisfatória que atenda aos interesses da comunidade, dos menos de 0,3% de fibras por metro cúbico, en-
evitando o êxito de um trabalho de bastidores, que quanto o permitido, em acordo nacional, é de até 7%.
contaria com a ajuda de um lobby internacional inte- Esse cuidado para evitar a contaminação dos traba-
ressado no fim do uso do amianto e conseqüente- Ihadores com o amianto não existia há dez anos, o
mente a edição de uma medida provisória. A propósi- que causou doenças.decorrentes do minério em al-
to, informa-se que esse lobby pretende que o bani- guns operários. A direção da SAMA tem afirmado que
mento se torne realidade antes que a Universidade existe consenso nos meios científicos internacionais
de Campinas - UNICAMp, a Universidade de São Pa- de que os riscos do amianto para a saúde humana
ulo - USP e a Universidade Federal de São Paulo dependem da inalação de grandes quantidades de fi-
concluam pesquisa envolvendo 10.146 pessoas que bras por longos perío~os de tempo, devendo ser con--
trabalharam ou que ainda trabalham na SAMA - S.A. siderados ainda o tipo e o tamanho da fibra inalada. A
Mineração de Amianto, em Minaçu, norte de Goiás. A alegação é a de que a mina de Minaçu é segura, já
pesquisa tem como objetivo avaliar os efeitos do ami- que a produção é de crisotila pura - menos nociva-,
anto na saúde dos trabalhadores, e os seus resulta- mantendo procedimentos rfgidos de segurança esem
dos preliminares mostram que os riscos para os opa- o uso da técnica de jateamento, que era adotado em
rários são menores que os fndices previstos na Iitera- obras de construção civil na França.
tura internacional. Desejo assinalar, como realmente o faço neste

O engenheiro Vanderlino Teixeira de Carvalho, pronunciamento, o fato de estar a cidade goiana de
que participou da reunião do Conama em Brasília, Minaçu no caminho de ser, em breve, considerada
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uma cidade fantasma em nosso País. Ela vive em Quando todos esperam um diálogo com os servi-
função da jazida e de Cana Brava, que tem uma vida dores, o Governo manda cortar o ponto e demitiros gre-
útil de sessenta anos, é a única do Brasil e a quinta vistas que estão lutando por uma causa justa. Ninguém
produtora de amianto do mundo. Se essa empresa está pedindo o impossrvel, apenas o que é de direito.
encerrar suas atividades, a estimativa do mercado é Outro absurdo é esse anúncio do Governo de
de que a economia brasileira perderá 2 bilhões de re- impor mais um PDV - Plano de Demissão Voluntária,
ais ao ano, circunstância que merece uma considera- que deixou, em sua primeira versão, milhares de bra-
ção especial das autoridades competentes, inclusive sileiros desempregados, porque nem todos têm o de-
do próprio presidente Fernando Henrique e dos mi- vido preparo para deixar um trabalho que desempe-
nistros responsáveis pela área. É um veemente apelo nha há anos para iniciar no ramo empresarial.
que, neste instante, dirijo ao Chefe da Nação, que Está na hora de o Governo repensar sua posi-
não pode permitir, sem um gesto de compreensão, o ção. O ministro Pedro Malan não' pode continuar
simples desaparecimento de nosso mapa geográfico achando que só ele está certo e continuar prejudican-
de uma cidade como a goiana Minaçu, onde vivem 40 do o trabalhador brasileiro.
mil habitantes. Chegou a hora de darmos um basta às imposi-

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente, ções do Fundo Monetário Internacional, esse famige-
peço a palavra pela ordem. rado FMI, e se pensar mais no Brasil e no seu povo.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ Não dá mai~ par~ ficarm~s s~bjugados às imposições
Tem V. Ex'! a palavra. dos banqueiros InternaCionaiS.

•• Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! autorize a divul-
O SR. ROBER~O ARA~JO -:- (Bloco/PL - R~. gação deste pronunciamento nos órgãos de comuni-

Pela ordem. Pronuncia o segUinte discurso.) Sr. Pre~l- cação desta Casa.
dente, Sras. e SI'S. Deputados, estamos com mais .
uma semana de greve dos servidores públicos fede- O SR. MAGNO MALTA - Sr. PreSidente, peço a
rais sem que o Governo Federal apresente uma solu- palavra pela ordem. .
ção justa e contundente que venha atender às reivin- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
dicações de uma classe que está há cinco anos sem - Tem V. ExA a palavra.
receber qualquer tipo de aumento salarial. O SR. MAGNO MALTA - (Bloco/PTB - ES. Pela

Todos sabem que durante esses cinco anos ti- ordem. Sem revisão d? orador.) S~. Presid~nte, S~s.
vemos aumento de tudo, serviços públicos, alimenta- e SI'S. Deputad~s, o dia 31 de maio é o Dia Mundial
ção, transporte, remédios, vestuário e outras coisas Sem Tabaco, cnado para que os países lembrem-se.
mais necessárias para a sobrevivência de qualquer dos males causados por essa droga legal, responsá-
ser humano. vel por tantas mortes e doenças.

, . O tabaco não é apenas um problema de saúde
As estatlstlcas.m.ostra~ q.ue o poder de co~pra individual, pois causa um enorme prejuízo aos cofres

d~ t~abalhador bras!lelro, p.nnclpalmente do servidor públicos de todo o mundo, pelas doenças e aposenta-
publico federal, esta reduzido a u~ terço, se toma~- dorias precoces que precipita. Além disso, é o respon..
mos por base o ano d.e 1994 para c~'. q.uando o ~res~- sável pela baixa produtividade cotidiana de um
dente Fernando Hennque Cardoso IniCIOU seu pnmel- sem-número de funcionários públicos ou privados.
ro mandato. . Na verdade, o cigarro esconde não apenas

A perda salanal dessa classe de trabalhadores uma, mas várias drogas perigosas. A mais conhecida
já chega ao patamar de 64,68%, e todos começam a é a nicotina, que causa dependência física; nesse
-élirrar em desespero, .porque não conseguem mais particular, o tabaco legal é mais danoso que a ilegal
pagar suas contas e - o que é mais grave..;.. nem mes- rnaconha~ por ser legalizado e por ser muito mais ditr-
mo comprar os produtos básicos para sua sobrevi- cil, do ponto de vista biológico, de ser aQ~ndonado.
vência. Na verdade, o vício em nicotina é comparável,' 'por

Não se pode conceber que um Governo que se muitos farmacólogos, ao vrcio em heroína, também
diz democrático e que teve o apoio da população bra- causador de fortes síndromes de abstinência.
sileira para resolver os problemas do país se negue Na fumaça de qualquer cigarro há também o al-
pelo menos a negociar com os servidores públicos, catrão, que não é absorvido pelo organismo, mas
que fazem uma greve justa e que por este motivo têm vai-se acumulando como uma camada"de piche no in-
o apoio de todo nós. terior dos pulmões, reduzindo a eficiência respiratória
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dos fumantes e daqueles infelizes que são obrigados ilegais. Isto é, receberam presente de grego, porque
a compartilhar os mesmos espaços. nasceram de um organismo drogado e hoje estão nas

Além da nicotina e do alcatrão, há centenas de ruas envolvidos com drogas e criminalidade.
outras substâncias maléficas.Tantas, e tão perigosas, Aliás, Sr. Presidente, o Regimento Interno desta
que sugiro que os maços de cigarro sejam acompa- Casa proíbe que se fume neste plenário. Se não for-
nhados por uma bula, onde constariam todas as mos os guardiões da lei que elaboramos, nada pode-
substâncias tóxicas neles presentes, bem como os mos cobrar da sociedade. Portanto, gostaria que a
efeitos e contra-indicações. Mesa exigisse que essa d~terminação fosse cumprida.

Concordamos inteiramente com a proposta go- Não tenho nada contra quem fuma, mas tenho tudo
vernamental que proíbe a propaganda de cigarro, en- contra o fumo, até porque sei que é a segunda droga
ganosa por sua própria natureza. Houve época em mais utilizada n? ~undo, perdendo só p~ra o LSO. Os
que se dizia que o tabaco era um tônico, recomenda- que fumam aqUI dao mau exemplo à sociedade.
do para os esportistas e interessados numa vida se- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
xual mais ativa. Apesar de esse mito ter-se desfeito, Tenho a dizer a V.Ex!!, Deputado Magno Malta, que de
ele ainda é divulgado de forma subliminar, nas peças fato consta do Regimento Interno da Casa dispositivo
publicitárias que associam o ato de fumar aos espor- que diz que nenhuma pessoa pode fumar no recinto
tes, à sedução sexual ou às pessoas esclarecidas. do plenário.
Bastaria a rígida aplicação do código de defesa do O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
consumidor para que se banisse o cigarro do merca- peço a palavra pela ordem.
do publicitário; pois sua propaganda, repito, é neces- O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-
sariamente enganosa, e perversa, ao ser dirigida Tem V. Ex! a palavra.
principalmente aos ado!escentes, que se viciam pen- O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or-
sando que essa droga e um passaporte para o mun- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
do adulto. .. . _ Srs. Deputados, uma das vigas mestras do desenvol-

Sras. e Srs. Deputados, a SImples prOlblçao do vimento e da sustentação de qualquer país, e portan-
c~arro seria uma violência contra a liberdade de op- to também do Brasil, é o setor energético. Estamos
çao, além de pouco afetar o consumo. O exemplo de vindo à tribuna para que os parlamentares e o povo
outras drogas hoje nos demonstra que é impos~ível brasileiro acompanhem com atenção o que hoje ocor.
deter a oferta quando há procura por uma determlna- re no setor elétrico. De um lado, em decorrência não
da ":lercadoria; ~ornar o t~b~co ilegal apen~s transfor- s6 da estiagem, mas também da necessidade do uso
mana os usuános em cnmmosos, sem afastá-los do cotidiano da energia elétrica, já há empresas no Sra-
vício, que ~erviria c~mo combustível para um novo sil tendo que, nos horários de pico, reduzir a sua ativi-
ramo do crime organizado. dade, porque pode faltar energia elétrica, ocasionan-

Não se trata de combater a oferta, mas a procu- do os famosos "apagões". De outro, existem 30 mil
ra. Campanhas de esclarecimento, como as hoje exis- profissionais do setor elétrico federal que há cinco
tentes, devem ser levadas adiante, e até radicaliza- anos não têm reajuste. E é bom frisar que são eles um
das. Não se trata de estimular a marginalização dos exemplo para n6s trabalhadores e para o povo brasi-
fumantes, mas de estabelecer regras de convivência leiro, pela sua formação, pela sua qualidade e pelo
c?m os n~6 fumantes, e de imped.ir que os in?~utos vi- seu empenho.
clem-se no tabaco. Os que desejarem tal VICIO, mes- No ano passado, Sr. Presidente, na verdade ti-
mo apeSar de todas as informações disponibilizadas, vemos quase dois anos de campanha salarial. Foram
devem ter sua liberdade de escolha respeitada, como dezoito meses de negociação. Reajuste: zero. Este
os que escolhem pular de pára-quedas ou conviver ano a data-base mudou para maio. No dia 5 de abril a
com pit bulls. Federação Nacional dos Urbanitários enviou ao Gru-

Esperamos, porém, que as campanhas educati- po Eletrobras a pauta de reivindicações. Foi marcada
vas diminuam rapidamente o número de fumantes, uma reunião para o dia 18 de abril, que não ocorreu
como já vem ocorrendo no mundo desenvolvido. O de maneira séria por estar'praticamente vazia. Resul-
Dia Mundial Sem Tabaco lembra-nos desse desafio, tou, então, que os eletricitários, no intuito de demons-
que não é s6 do Brasil, mas da humanidade. trar união e força e de negociar, fizeram greves em vá-

O mundo inteiro hoje reage a essa droga, que, rias empresas do Grupo Eletrobras para mostrar que
embora esteja na legalidade, é pai e mãe de 92% dos existe uma insatisfação brutal, que é a mesma das
jovens do País que estão envolvidos com as drogas universidades, dos caminhoneiros, dos ,pequenos



Além de prejudicar a si próprio, os fumantes po
luem o ambiente, prejudicando as pessoas com quem
convivem, que, ao respirar a fumaça do cigarro, tam
bém correm o risco de ter as mesmas doenças. É o
chamado tabagismo passivo.

Segundo o Banco Mundial, o consumo de fumo
gera uma perda mundial de 200 bilhões de dólares
por ano, representados por: sobrecarga do sistema
de saúde, com tratamento das doenças causadas
pelo fumo; morte precoce de cidadãos em idade pro
dutiva; maior fndice de aposentadoria precoce; faltas
ao trabalho de 33% a 45% a mais; menor rendimento
do trabalho; mais gastos com limpeza, manutenção
de equipamentos e reposição de mobiliários, maiores
perdas com incêndios; redução de qualidade de vida
do fumante e de sua família.

O hábito de fumar é muito freqüente na popula
ção. A associação de cigarro com imagens de pessoas
bem sucedidas, jovens esportistas é constante nos
meios de comunicação. Esse tipo de propaganda é um
dos principais fatores que estimulam o uso do cigarro.

No Brasil, campanhas antitabagistas foram inten
sificadas nos últimos dias, a partir de uma tomada de
posição definitiva do Governo Federal, que está para
encaminhar a esta Casa um projeto de lei que profbe a
publicidade de cigarros em emissoras de rádios e tevê,
jornais, revistas e outdoors em todo o País.
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produtores, dos estudantes e dos servidores públi- isso não resolve o problema. Pode até havero enfren-
COSo Eles não suportam mais. tamento, mas não resolve o problema.

De maneira surpreendente e provocativa, o Go- Assim, Sr. Presidente, apelamos aos líderes e
vemo, por intermédio dos seus negociadores do Gru- aos deputados da base governista no sentido de que
po Eletrobras, finalmente, fez uma reunião no último evitem que o Governo cometa essa irracionalidade.
~ia 26. Co~o. res'p0st~ aos representantes da c~teg~- O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. Presiden-
rI~ no Bras~ Inteiro, dlssera~ que o Gove~n.o nao diz te, peço a palavra pela ordem.
Sim, nem nao, tampouco mUito pelo contrario. ,.

Alé d b
· , Id t I f . It O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampalo)-

m. o alxo n1ve. a resp~s.a, e a ol.a amen- Tem V. Ex!' a alavra.
te provocatIva, porque, citando o ultImo boletim da Fe- p
deração dos Urbanitários, os representantes-do Go- O SR. MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PST -
vemo disseram que entenderam o recado. RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

O que dizia esse boletim? Dizia que a categoria Pre~idente, .S'-' e Srs. Deput~d~s, ~oje comemora-se
não suportava mais esta situação e que o Governo não o Dia Mundial Sem Tabaco, In~tl~uldo para que todos
pode levar a categoria à greve; que, se o Governo con- os parses lembrem-se dos preJulzos'causados para a
tinuar desafiando a categoria, haverá greve, e será saude de quem fuma.
uma greve forte. Disseram: "Façam o que julgarem me- É sabido que o tabaco, ao ser consumido, intro-
Ihor". Ou seja, o Governo está organizando uma greve duz no organismo do indivíduo mai~ de 4.700 subs-·
nacional de eletricitários no Brasil, que será nos dias tâncias tóxicas, incluindo a nicotina, monóxido de car-
31 de maio e 12 de junho. Depois, a partir de 7 de ju- bono, alcatrão e outras que provocam a ocorrência de
nho, haverá greve por tempo indeterminado. algumas doenças, como, por exemplo, a pneumonia,

Quem sofrerá com isso? A população brasileira, câncer - em diver~os órg~os _: infarto do.mioC~r?io,
além dos próprios eletricitários, que não querem a derrame cerebral, ulcera digestiva, bronquite cromca,
greve, mas não podem e, evidentemente, não devem etc.
abrir mão dos seus direitos.

Portanto, denunciamos o comportamento do
Grupo Eletrobras, que está incentivando uma greve
em um setor essencial por absoluta insensibilidade e
desrespeito. Não conseguem negociar, nem apresen
tam argumentos para que os sindicatos apresentem
suas ponderações. Insultam os funcionários para pro
vocar a greve e depois dizer que esse é um segmento
que não compreende o momento brasileiro, o que é
uma mentira, uma irresponsabilidade.

Ao mesmo tempo que denunciamos esses fa
tos, alertamos e pedimos aos deputados da base do
Governo que promovam uma negociação para se evi
tar a greve, que terá conseqüências para a população
brasileira.

O Governo, que tem no setor elétrico um dos
seus sustentáculos, um dos exemplos da economia
nacional, um dos serviços de qualidade, ainda que,
quando se privatiza em algumas áreas - e no setor
elétrico não é diferente _, a situação piore, está per
dendo a oportunidade de fazer uma negociação sem
greve, impedindo o sofrimento dos trabalhadores, da
população e também das empresas. Quer, de manei
ra autoritária, desafiar e depois quebrar.

Evidentemente, o poder do Estado é muito forte.
Pode-se até colocar as Forças Armadas dentro de re
finarias, como se colocou no início de 1995. Agora,
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Finalizando, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputa- Ocorre que, nesse aspecto da área de seguran-
dos, é possível, por meio de programas arrojados e ça nuclear, o Brasil não pode se ridicularizar diante
do esforço de todos nós, não só combatemos a oferta, dos organismos internacionais. As audiências públi-
mas principalmente a.demanda por esse produto tão cas, e o Ibama elaborou estudos sobre o impacto so-
nocivo à saúde humana. cial e ambiental, evidenciaram que, para a CNEN per-

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a mitir que a usina nucleâr entre em funcionamentõ,
palavra pela ordem. esta precisava~ indiscutivelmente, aprovar o plano

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - emergencial de segurança, em caso de acidente nu-
Tem V. EXª a palavra. clear. Uma condição é clara e está evidenciada em to-

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. dos os estudos: faz-se necessário que a rodovia
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Sr"" e Srs. Rio-Santos, a BR-101, no trecho próximo à divisa de
Deputados, se existe uma parte do Orçamento da Rio ?e Janeiro ~ ~ão Paulo, ,no Município de Parati,
União, que v9tamos em abril e foi sancionado no mês esteJa_ em condlçoes ~ormals de funclo~~mento,. o
de maio, a qual envolve, podemos dizer, grande con- que n~~ ocorre. ,Há mais. de 26 pontos cntlcos, eXls-
teúdo de processo democrático, essa parte são as tem vanos ~esvlos na 'p,sta. O cronograma para se
emendas coletivas dos deputados de vários estados. colocar a usma em funcionamento está dentro do nor-

Posso citar como exemplo o Estado do Rio de mal; ~~ en~anto, ~ infra-estrutura de segurança ne-
Janeiro, que represento nesta Casa. Houve vários de- cessana nao, esta ~ontemplad~. Uma das emenda~
bates nas associações empresariais com sindicatos da bancada visava a recuperaçao desses pontos crítl-
com representantes do Governo E~tadual, para s~ cos da rodovia.
chegar àquelas emendas coletivas, que representa- Chamo a atenção para isso. Angra I tornou-se
vam não o pensamento dos deputados da base do conhecida popularmente como a "usina vaga-lume".
Governo, muito menos o dos deputados da Oposição, Muitas paralisações ?correram em dec_orrência de li-
mas o consenso de toda a bancada parlamentar do minares na Justiça. E preciso que as autoridades do
Rio de Janeiro. São elas importantíssimas para o en- Governo tomem providências. Poderemos ter uma
frentamento de questões essenciais para o nosso usina pronta, e o Brasil necessita de sua energia. No
Estado. entanto, a entrada ou não em operação da Usina Nu-

No entanto, Sr. Presidente, poucos dias após a clear Angra 11 pode estar sendo disputada em limina-
sanção do Orçamento pelo Presidente da República, res na Justiça, o que nenhum de nós deseja nesta
fomos surpreendidos com um contingenciamento que Casa.
corta praticamente todas as emendas coletivas oriun- Espero que as verbas, principalmente para a
das de um vasto processo de discussão, e não só da BR-1 01 , sejam liberadas, a fim de que as obras de re-
bancada do Estado do Rio de Janeiro, mas das de ou- cuperação do trecho sejam restabelecidas ainda an-
tros estados. tes da entrada em funcionamento da Usina Nuclear

Por isso, a bancada fluminense, em reunião on- Angra 11.
tem, expressou, por meio da quase totalidade dos de- O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
putados, seu descontentamento, sua incompreensão a palavra pela ordem.
em razão do corte orçamentário de importantes ,.
emendas, algumas para a área de saneamento, ou- O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampalo)-
tras para a área de saúde, enfim, a grande maioria Tem V. EXª a palavra.
voltada para o atendimento de políticas sociais es- O SR. CARLOS DUNGA (BlocoIPMDB - PB.
senciais para o Estado do Rio de Janeiro. Pela oreJem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Além da preocupação com o corte das emen- SI"'" e Srs. Deputados, gostaria de fazer um registro a
das, expresso.uma preocupação a mais. Todos sabe- respeito da necessidade de o Ministério dos Transpor-
mos que o sistema energético brasileiro está traba- tes mandar recuperar a BR-230, no trecho de Patos a
Ihando, já há alguns meses, abaixo do nível de segu- Cajazeiras; a BR-1 01, no trecho de João Pessoa, !"la Pa-
rança. Há perspectiva real de que tenhamos raciona- rafba, a Recife, em Pernambuco; a BR-427, no trecho
mento de energia ainda neste ano, já que, no inverno, de Pombal a Serra Negra, no Rio Grande do Norte, e
estamos em um pico, não respeitando o nível de se- ainda o trecho de Santa Gertrudes a Serra Neg.ra.
gurança. Com isso, o Governo entende como estraté- Faço esse alerta, Sr. Presidente, em raZão do
gica e de fundamental importância a entrada em ope- péssimo estado de conservação em que se encon-
ração da Usina Nuclear Angra 11. tram essas rodovias federais.
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O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço Por isso, SI"'" e Srs. Parlamentares, insisto em di-
a palavra pela ordem. zer que os investimentos governamentais na agricul-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - tura não podem ser minguados. Caso o Governo in-
Tem V. Ex!! a palavra. sista em ignorar as necessidades dos agricultores, a

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or- migração da população rural por conta das dificulda-
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- des encontradas para o plantio será, cada vez mais,
te, SI"'" e Srs. Deputados, a situação dos pequenos uma triste realidade. Realidade esta que faz com que
agricultores do centro-sul do Paraná, como os de ou- essas pessoas vivam nas cidades grandes com pou-
tras regiões brasileiras, vai de mal a pior. A falta de re- cas chances de sobrevivência digna, pois suas habili-
cursos para custeio e investimento da safra demons- dades são específicas para o trabalho no campo.
tra a política do Governo Federal dispensada àquelas Muito obrigado pela atenção.
famílias de agricultores. O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço

A ausência de uma política de preços governa- a palavra pela ordem.
mental causa o endividamento dos agricultores, pois, O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-
enq~anto o~ ~nsumos agrícolas subiram de 60% até Tem V. Exi! a palavra. .
~50 Yo nos ultlmos três anos, os preç~s dos produtos O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
tlv7ram um aumento ~e som.ente 10~. Sem cons7- ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
gUlr p~gar os emp~éstlmos feitos no Banco do Bra~I~, dente, Sr"s e Srs. Deputados, o Colégio Militar de For-
os agricultores ;st~o sendo exe~utados, e ~uas dlvl- taleza completa 81 anos neste 1º de junho. Mais do
das, com ~ acrescImo da correçao monetárl~ e a co- que o aniversário de um estabelecimento de ensino
brança deJuros altos, alcançam~alores exorbitantes. para nós, ex-alunos, é um momento de reflexão ~

De acordo com as resoluçoes do Banco Central, confraternização.
os agricultores têm o direito de fazer as renegocia- . . ., ..
ções de suas dívidas administrativamente. Os investi- A história do nosso octogená~o ColégiO MIlitar
mentos na agricultura deveriam ser enquadrados no ocupa.lugar f~nd.amental.na formaçao de nosso cará-
Programa Especial de Saneamento de Ativos _ ter e Vida profiSSional. FOI lá que passamos boa parte

. de nossa Juventude.
PESA, e os saldos devedores poderiam ser pagos em ..
até vinte anos. Entretanto, o FAT, financiador dos pro- Fardados, com a fivela pod~da e o c?t~rn.o bn-
gramas destinados à agricultura, não aceita que o Ihando, aprendemo~, dentr~ ~o. rigor da ~Isclpllna, a
Banco do Brasil enquadre os agricultores no Pesa e s:rm~s companheiros" ~olld~~los :' mUitas vezes,
nem que eles tenham um prazo tão longo para pagar cumphces. Aluno do Coleglo MIlitarnao derruba outrol
suas dívidas. Quem não gazeou um paradão ou uma aula de

É inconcebível, Sr. Presidente, que, para financi- educação física? Tirando a bronca dos pais, ficar deti-
ar a agricultura, atividade de importância fundamental do para jogar bola de meia no alojamento dos inter-
no País e sustentáculo de várias famílias, o Governo nos era motivo de euforia. A disputa pelas meninas
não disponha dá muitas facilidades. Quando se trata mais bonitas do Colégio Imaculada nas quadrilhas ju-
de ajudar banqueiros, no entanto, rapidamente os co- ninas podia provocar alguns desentendimentos, mas,
fres públicos se abrem. passado o fogo, voltava tudo ao que era antes.

Com tantas instabilidades climáticas, é comum No Colégio Militar de Fortaleza - CMF, dos mais
os agricultores do País perderem suas colheitas. Sem estudiosos ("CDP') aos mais relapsos ("NOO"), todos
um seguro agrícola financiado pelo Governo, a produ- somos irmãos, se,m qualquer distinção entre pobres e
ção agrícola brasileira tende ao caos, e, deste modo, ricos, brancos e pretos.
aqueles que vivem dela deixam o campo em busca de Encontrar um ex-aluno do Colégio Militar é
emprego nas cidades. O êxodo rural, como já se sempre motivo de alegria e de boas recordações. Um
sabe, provoca o aparecimento de favelas, subempre- 'ex-aluno não despreza outro em dificuldade. A confra-
gos, superpovoamento das metrópoles e tantos ou- ria se mantém.
tros problemas sociais. Os colégios militares são exemplos de escolas

Viver na cidade grande sem ter qualificação públicas em todo o País. Além de oferecerem uma
para o trabalho urbano gera nos migrantes rurais a re- educação formal de alta qualidade, ensinam-nos a
volta. Daí para a violência é um pequeno passo. Sem ser cidadãos. Preparam-nos para a vidª civil ou miJi-
falar no preconceito que essas pessoas sofrem por tar. "És templo de saber de alto padrão", diz sua can-
seus hábitos diferentes. ção.



De todas as vocações, a política é a
mais nobre. Vocação, do latim vocare, quer
dizer "chamado". Vocação é um chamado
interior de amor: chamado de amor por um
"fazer". No lugar desse ''fazer'' o vocaciona
do quer "fazer amor" com o mundo. Psicolo
gia de amanle: faria, mesmo que não ga
nhasse nada.

"Política" vem de polis, cidade. A cida
de era, para os gregos.: um espaço seguro,
ordenado e manso, onde os homens podi
am se dedicar à busca da felicidade. O paU
tico seria aquele que cuidaria desse espaço.
A vocação política, assim, estaria a serviço
da felicidade dos moradores da cidade.

Talvez por terem sido nômades do de
serto, os hebreus não sonhavam com cida
des; sonhavam com jardins. Quem mora no
,deserto sonha com oásis. Deus não criou
uma cidade. Ele criou um jardim. Se pergun
tássemos a um profeta hebreu "o que é poU-
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Esse patrimôr.i:> ~i~t.: ricc.cuf!ural eeducacional tica?", ele nos responderia: "A arte da jaldi-
precisa ser preservado em todo o País, resguardado nagem aplicada às coisas públicas". 0- polí-
dessa sina retrógrada privatizante que destrói o ensi- tico por vocação é um apaixonado pelo
no público a pretexto do lucro e da ganância dos es- grande jardim para todos. Seu amor é tão
peculadores dos serviços essenciais. grande que ele abre mão do pequeno jardim

A nossa juventude tem direito a muitos colégios que ele poderia plantar para si mesmo. De
militares, onde se aprenda a ser cidadão de fato e de que vale um pequeno jardim se a sua volta
direito. está o deserto? É preciso que o deserto in-

Diz o seguinte a canção do Colégio Militar: teiro se transforme em jardim.
Somos da Pátria a fúlgida esperança Amo a minha vocação, que é escrever.
A quem toca altos louros conquistar Literatura é uma vocação bela e fraca. O es-
Nosso ideal de pelejar não cansa critor tem amor, mas não tem poder. Mas o
Para a frente custe o que c~star! poJrtico tem. Um político por vocação é um

poeta forte: ele tem o poder de transformar
Era o que tinha a dizer. poemas sobre jardins em jardins de verdade.
O SR. JOAO PAULO - Sr. Presidente, peço a A vocação política é transformar sonhos

palavra pela ordem. em realidade. É uma vocação tão feliz que
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Platão sugeriu que os políticos não precisam

Tem V. Ex' a palavra. possuir nada: bastar-lhes-ia o grande jardim
O SR. JOAO PAULO (PT- SP. Pela ordem. Sem para todos. Seria indigno que o jardineiro ti-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Depu- vesse um espaço privilegiado, melhor e dite-
tados, tem circulado por diversos órgãos da imprensa rente do espaço ocupado por todos. Conheci
e pela Internet texto do Prof. Rubem Alves, que é e conheço muitos políticos por vocação. Sua
educador, psicanalista, um escritor muito interes- vida foi e continua a ser um motivo de espe-
sante. Gostaria de fazer a respectiva leitura, para rança. Vocação é diferente de profissão. Na
que fique registrado nos Anais de nossa Casa vocação a pessoa encontra a felicidade na
como uma mensagem para nós, que fazemos políti- própria ação. Na profissão o prazer se encon-
ea por vocação. tra não na ação. O prazer está no ganho que

Trata-se de uma carta dirigida à juventude, com dela se deriva. O homem movido pela voca-
o Utulo "Sobre poJrtica e jardinagem", e tem o seguin- ção é um amante. Faz amor com a amada
te teor: pela alegria de fazer amor. O profissional não

ama a mulher. Ele ama o dinheiro que recebe
dela. É um gigolô.

Todas as vocações podem ser tr~ns

formadas em profissões. O jardineiro por\v,o
cação ama o jardim de todos. O jardinetro
por profissão usa o jardim de todos para
construir seu-jardim privado, ainda que, para
que isso aconteça, ao seu redor aumentem'
o deserto e o sofrimento.

Assim é a política. São muitos os políti
cos profissionais. Posso, então, enunciar mi
nha segunda tese: de todas as profissões, a
política é a mais vil. O que explica o desen
canto total do povo, em relação à política.
Guimarães, Rosa, questionado por Günter
Lorenz se ele se considerava político, re&-,
pondeu: "Eu jamais poderia ser político com
toda essa charlatanice da realidade. Ao con
trário dos "legítimos" políticos, acredito no
homem e lhe desejo um futuro. O político
pensa apenas em minutos. Sou escritor e
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penso em eternidades. Eu penso na ressur
reição do homem".

Quem pensa em minutos não tem pa
ciência para plantar árvores. Uma árvore
leva muitos anos para crescer. É mais lucra
tivo cortá-Ias.

Nosso futuro depende dessa luta entre
polfticos por vocação e polfticos por profissão.
O triste é que muitos que sentem o chamado
da política não têm coragem de atendê-lo, por
medo da vergonha de ser confundidos com
gigolôs e de ter de conviver com gigolôs.

Escrevo para você, jovem, para sedu
zi-lo à vocação política. Talvez haja um jardi
neiro adormecido dentro de você. A escuta
da vocação é ditrcil, porque ela é perturbada
pela gritaria das escolhas esperadas, norma
is, medicina, engenharia, computação, direi
to, ciência. Todas elas são legítimas, se fo
rem vocação. Mas todas elas são afunilan
tas: vão colocá-lo num pequeno canto do jar
dim, muito distante do lugar onde o destino
do jardim é decidido. Não seria muito mais
fascinante participar dos destinos do jardim?

Acabamos de celebrar os 500 anos do
Descobrimento do Brasil. Os descobridores,
ao chegar, não encontraram um jardim.
Encontraram uma selva. Selva não é jardim.
Selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes
ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma
parte da natureza ainda não tocada pela
mão do homem.

Aquela selva poderia ter sido transfor
mada num jardim. Não foi. Os que sobre ela
agiram não eram jardineiros, mas le~
res e madeireiros. Foi assim que selva,
que poderia ter se tomado . " para a fe
licidade de to . sendo transformada
em desertês salpicados de luxuriantes jar
~riv.ad_º-s__ºDº~_J?~~COS encontram vida
.~p.ráZãr.

Há descobrimentos de origens. Mais
belos são os descobrimentos de destinos.,

Talvez, então, se os políticos por voca
ção se apossarem do jardim, poderemçs co
meçar a traçar um novo destino. Entã~, em
vez de desertos e jardins privados, teremos
um grande jardim para todos, obra de ho
mens que tiveram o amor e a paciência de
planta... árvores em cuja sombra nunca se
assentariam.

Essa é, Sr. Presidente, a carta do escritor Ru
bem Alves, que nos apresenta com bastante maes
tria, com uma felicidade'ímpar, o significado da políti
ca como vocação e o da política como profissão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALOfzlO SANTOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. E~ a palavra.
O SR. ALOizlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, srªs e Srs. Deputados, o índice de confiança
dos empresários é alto. É elevado e crescente o oti
mismo dos empresários industriais do Espírito Santo.
O índice de confiança vem subindo desde o segundo
trimestre do ano passado e aumentou 0,29% no pri
meiro trimestre de 2000, segundo constatações da
Federação das Indústrias do Espírito Santo 
FINDES e do IDEIES - Instituto de Desenvolvimento
Industrial do Espírito Santo, enviadas à CNI para
compor a pesquisa nacional.

Com essa evolução de 0,29%, o índice de confi
ança dos industriais do Espírito Santo atinge 69,2%,
superando o índice do País, de 64,7%. Comparan
do-se com o mesmo período de 1999, o indicador lo
cai apresentou acréscimo de 30,32%, enquanto o do
Brasil subiu 26,86%.

Embora o salto percentual seja grande, conside
re-se a turbulência macroeconômica gerada pela
abrupta transição cambial nos primeiros três meses
do ano passado. Naquela época o clima de confiança
só não foi mais baixo devido aos horizontes abertos
às exportações. Mas a verdade é que o mercado in
terno ficou a pão e água.

Em relação aos últimos seis meses, o índice
constatado pela Findes e pelo Ideies também vem au
mentando. O indicador nacional é de 55,7%, e o do
Espírito Santo é de 57,3%.

Muito bem, e para o futuro? Ah, os indicadores de
expectativa pàra os próximos seis meses demonstram
que-óS"-empresãrios- do" País -inteiro continuam ~n.~_

mais otimistas. Cresceu 0,94% no Espírito Santo e
1,62% no Brasil no primeiro trimestre de 2000. Compa
rando-se com os números do ano passado, o aumento
no meu Estado foi de 23,72% e no País ficou em 16,9%.

A julgarpelo uso da capacidade nominal, alguns
ramos industriais capixabas não têm mesmo do que
se queixar. O de celulose atingiu 100%; o de perfuma
ria, sabões e velas, também 100%; o d.e produtos de
matérias plásticas, 98,80%; o de metalurgia, 95,53%;
o de extrativismo mineral, 90,33%. Em contrapartida,



Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que este pronun
ciamento seja divulgado em todos os meios de co
municação desta Casa.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex!! a palavra. ,

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,-Sr-" e Srs.
Deputados, trago à discussão da Casa neste momen
to fato internacional da maior importância que temos
de acompanhar. Refiro-me às eleições fraudulentas e
ilegítimas realizadas no Peru.
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também existem gêneros com baixa utilização das de cabeça dos cafeicultores nos últimos anos. Ela é
máquinas. É o caso de material de transportes responsável, em média, por 50% dos defeitos, o que
(34,70%), têxtil (40,02%) e química (45,58%). A mé- deprecia o valor do produto no aspecto tipo e bebida,
dia em mais de vinte tipos de atividades pesquisadas na hora da comercialização. Destaca ele que ''vive-
pelo Ideies é de 79,90, que deverá subir, se confirma- mos um momento econômico em que mais do que
da a previsão, do próprio Ideies, de que a indústria ca- nunca o produtor tem que se preocupar com a quali-

--pixaba crescerá 10% neste ano. dade, para que possamos manter nossa posição no
Enfim, a indústria reconquista momentos seme- mercado e ganhar competitividade". -

Ihantes aos melhores vividos nos primeiros anos do Segundo levantamento da Emcaper, em termos
Plano Real. Pena que tenha cessado o efeito distribu- quantitativos, a perda anual nas lavouras por causa
tivo da renda, provocado pelo impacto estabilizador da broca chega a 154 mil sacas, o que corresponde a
da moeda. Aliás, o nível de renda dos assalariados re- cerca de 18 milhões de reais. Somando-se a esse va-
cuou no ano passado, em virtude do desemprego e lor mais 22 milhões de reais referentes ao prejuízo por
da inflação de origem cambial. Se não fossem esses conta da depreciação do produto, chega-se à estima-
fatores, o mercado interno obviamente estaria mais tiva de 40 milhões de reais que deixam de circular na
aquecido e, de certo, o índice de confiança dos em- economia estadual anualmente. Numa produção de
presários seria ainda mais elevado. cem sacas beneficiadas, o prejuízo atual é de 441 re-

Registre-se, porém, que os empresários espe- ais em arábica e 212 reais em conillon.
ram algum recuo dos juros na virada do semestre. Em termos quantitativos, os principais danos da
Equivale ao desengessamento de muitos negócios. broca são a perda de peso, a queda dos frutos novos

Sr. Presidente, srªs e Srs. D~putados, ainda de- brocados e o apodrecimento das sementes. Em reJa-
sejo tratar de outro assunto. Reduzir o nível de infes- ção à qualidade, a broca é responsável pela deprecia-
tação de broca nas lavouras de café dos atuais 20% ção do tipo e da bebida, pelo aumento do número de
para, no máximo,' 5% no período de três anos. Essa é defeitos, como grãos brocados, quebrados, contami-
a meta da Campanha de Manejo da Broca do Café, nação por microorganismos e presença de resíduos
elaborada pela Secretaria Estadual de Agricultura - de insetos. O resultado se traduz na desvalorização
SEAG, por meio da Empresa Capixaba de Pesquisa do produto na hora da comercialização, na restrição
Agropecuária e Extensão Rural- EMCAPER. O obje- do mercado internacional, devido à imposição de bar-
tivo é diminuir as perdas quantitativas e qualitativas reiras fitossanitárias e queda de produção.

_dos caf~.z~is, visando à mel~oria da.s condições de A campanha de manejo prevê a realização de
competltlvldade no mercado Internacional. uma colheita bem feita, preferencialmente se'letiva, o

A camp~nha foi lançada no lúna Campestre monitoramento da broca, a eliminação de cafezais
Clube, no último final de semana, durante um encon- abandonados e a limpeza das lavouras. Para~ tanto,
tro que reuniu, ?erca de ~i1 cafeicultore~ do sul do serão promovidos cursos de capacitação e realizados
Estado. O Espl r~to Santo e o segundo "2a1or prod~tor treinamentos para cerca de 6 mil cafeicultores. A meta
de café do Brasil, sendo que na produçao de cOnlllon é reduzir em três anos a infestação da broca nas
tem a liderança. O parque cafeeiro capixaba ocupa 8.800 propriedades assistidas.
uma área de 530 mil hectares, distribuídos por 56 mil
propriedades rurais.

A maior área plantada é de conillon, totalizando
330 mil hectares, enquanto no restante é cultivada a va
riedade arábica. De acordo com dados da SEAG, a ati

-- víêfâdegefã cerca de 450 mil empregos {jiretos. Aproxi
madamente 40% da renda criada pelli agricultura no
Estado são provenientes da cafeicultura. A escolha do

- município de lúna para o lançamento da campanha se
deve ao fato de ser ele o maior produtor de café capixa
ba. A safra de 2000 deve chegar a 500 mil. sacas. Consi
derando a produção de municípios vizinhos como Irupi
e Ibatiba, esse número pode,chegar a 1 ,milhão.

O chefe do escritório local da Emcaper, Onofre
Rodrigues, atesta que a broca tem sido a principal dor



América latina - a democracia bloqueada
O regimento democrático, na América Latina,

passa por evidente crise. O Equador teve o presidente
derrubado por uma rebelião das comunidades indíge
nas e outros setores sociais; a Colômbia vive uma guer
ra civil prolongada; a Bolívia enfrenta o estado de sítio,
com choques entre civis e militares; o Peru ameaça
mergulhar numa guerra civil; o Paraguai está submetido
a um potencial permanente de golpes; a Venezuela tevá
o seu sistema político tradicional varrido pelo furacão
Hugo Chávez; o Uruguai eaArgentina enfrentam crises
sociais e econômicas angustiantes; e o Brasil passa por
uma dolorosa agonia de suas instituições, que se dilu
em na corrupção, na paralisia e na ineficácia.

Caudilhismo, oligarquismo, populismo, ditadu
ras militares e neoliberalismo, a rigor, foram os mode
los políticos aplicados na região. Nesses modelos,
quando a democracia não foi simplesmente suprimi
da, ela apresentava elevados déficits de existência, O
poder polftico, de modo geral, foi controlado por elites
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O que acontece naquele país é parte do retrato das instituições democráticas e das regras eleitorais
de degradação de muitos países da América Latina, e democráticas, éticas e legítimas.
já tive oportunidade de abordar o assunto em artigo O que acontece no Peru é extremamente grave,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de porque, se o caminho para a crise da democracia fora
15 de abril deste ano, sob o título "América Latina - a eternização de ditadores, que permanecem no poder
democracia bloqueada". por meio de processos eleitorais manipulados e frau·

Fujimori governa o Peru como ditador e transfor- dulentos, poderemos ter na nossa América Latina
mou o processo eleitoral em processo manipulatório novo ciclo de crises, ditaduras, golpes e violência. O
e ilegítimo. Quando venceu a eleição pela primeira caminho que oPeru está adotando não deve ser para·
vez, teve aval e sustentação política do governo nor- digma para país algum. Pelo contrário, ele deve ser
te-americano. Agora, o país chegou a um grau de de- criticado e denunciado. O Governo brasileiro tem de
cadência e degradação que os Estados Unidos anun· ter posição mais firme e mais clara ao defender a de-
ciam posição de restrições e crítica ao processo elei- mocracia e a integração democrática da América Lati-
toral da "re-reeleição" de Fujimori. na. Acontecimentos como os que ocorreram recente-

A América Latina vive dois dilemas: primeiro, o da mente em vários países do nosso continente colocam
degradação das instituições, que, a um só tempo, são em risco a estabilidade dessa integração. Félizmente,
instrumentos de autoritarismo, centralização oligárqui. a de~o~raci~ chilena está e~frentando o jul~amento
ca, focos de corrupção ecobertura do crime organizado do principal ditador sul-amertcano, Augusto Pmochet,
e do narcotráfico' segundo o da barbárie social da de- mas fatos recentes acontecidos no Paraguai, a insta-
gradação, da miséria, do d~semprego eda dete;ioração bilidade da Colômbia e o processo eleitoral da Vene-
das condições de vida da população do nosso continen- zuela colocam a América Latina diante de um clima
te. O Peru é exemplo claro dessa situação. de intranqüilidade e tensão.

Omodelo econômico da América Latina está em Pela sua importância e influência, e com base
discussão, em jogo e em debate, em razão das crises n.os princípio~ democráticos, ~ ~rasil te~ de f~er ges-
de países como Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, t~es eassumir posturas e poslçoes POlrt.lcaS mal~.ofen-
Chile e do modelo adotado no Brasil. Esse modelo que slvas e.claras em defes~.da demo~'!1~la, a,o c~I~lcar e
transforma os países da periferia em submissos e pas- . denunCiar processos pohtlcos autoritarlos e Ilegltlmos.
sivos em relação aos países ricos, dentro da ordem na- Sr. Presidente, para fundamentar a posição que
oliberal, provoca a criação de regimes como o de Fuji- manifesto nesta tarde, solicito a V. ExA que autorize a
mori, crises como a do Equador, problemas como os transcrição nos Anais da Casa do artigo de minha au-
que acontecem na Venezuela e movimentos como o toria já mencionado.
que se verifica há décadas na Colômbia. ARTIGO A QUE'SE REFERE O

A consolidação da democracia na América Lati- ORADOR:
na àinda é um desafio a ser enfrentado e resolvido. O
que acontece no Peru nos chama a atenção e quere
mo~ que o Parlamento brasileiro nomeie uma delega
ção'de deputados, da Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa,Nacional, para acompanhar as con
seqüências do/processo eleitoral e discuta o que
acontece no p.ís vizinho. Não aceitamos o fato de o
Governo brasil~iro ter posição tão defensiva e omissa
em relação à démocracia, diante de fatos tão graves
como eleição fraudulenta e manipulada. O Governo
brasileiro, em relação a crises que acontecem na
América Latina, adota a postura de primeiro ouvir a
orientação do governo norte-americano. Nesse caso,
está muito aquém, porque o governo dos Estados
Unidos adotou posição mais crítica que a do Governo
brasileiro, que deve respeitar a autonomia, a indepen
dência e a soberania de países e povos, principal
mente da América Latina. mas deve ter clareza ao ex
por sua posição política em defesa da democracia,
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econômicas, que imprimiram forte conteúdo patrimo- estrutura institucional e administrativa menos corrup-
nialista ao Estado com ofim de promover acumulação ta e mais transparente.
privada por meio de pr~ilégios específi?os e de es- De modo geral. as instituições dos países da re-
quemas de concentraçao de renda e riqueza. Para '- ~ , . , .
isso contaram com o poder concentrado na magistra- g~o na~ garantem efetivamente os direitos dos:clda-
tura presidencial, co'11 parlamentos caudatários, ver- daos: na~ gar~nte~ os c~ntratos n~~ a segur~~ça e
dadeiros simulacros de representação, e com um Ju- ~ aphcaçao daJustiça. O ~fstema poh~l~o e,admlnlstra-
diciário subserviente ineficiente e protetor das elites tlVO tornou-se um agenciador de privIlégiOS para os
6' . ~. estancamentos político-partidários e para os altos es-

Ap s u.ma onda recente de redemocratlzaçao~ o calões burocráticos. Privilégios extensíveis a setores
modelo neohberal pretendeu desbloquear o velho SIS- . . .
tema populista-autárquico com a liberalização comer- prlv~dos como ~an~os..' e~preltelras, presta?oras de
cial e econômica e algumas reformas voltadas para a ser:'IÇOS, etc. A Inexlstenc~a d~ u~a verdad~lra sepa-
estabilização das moedas e para a economia de mer- raçao dos, poderes cons~tuclonals bloqueia _as mu-
cada. Os resultados dessas reformas vêm-se revelan- dança~, o Jogo das pr~ssoes e a r~prese~t~ça(~: E o~
do desastrosos: recesso econômico, desemprego, m~~anlsmos de soluça0 ~os confh~os ,sociais sao pn-
salários estagnados, aumento de impostos, desman- mltlvos e favorecem as ehtes economlcas.
telamento dos serviços públicos, privatizações, des- Para que a democracia na América Latina seja
nacionalizações,' encarecimento dos serviços bási- desbloqueada faz-se necessário um processo radical
cos, aumento da corrupção e empobrecimento dos de reformas institucionais e políticas. Até mesmo por-
países e das populações. A financeirização dessas que a natureza não democrática e não republicana
economias e a manipulação cambial deslocaram so- dessas instituições torna inviável a eficácia de qual-
mas.fantás!icas dos setores ~rodutivos para os seto- quer programa econômico, por melhor que seja. Hoje,
res financeiros e para o exterior. duas experiências de reformas institucionais amplas

A derrota do peronismo na Argentina, o bom de- estão em curso na região. A do Peru, com a ditatoriali-
sempenho da frente de esquerda no Uruguai. a vitória zação das instituições, parece estar entrando em co-
dos socialistas. no Chile, o fenômeno Chávez na Ve- lapso. E a da Venezuela, sobre a qual pesam algumas
nezuela. as rebeliões populares nos Andes e o des- desconfianças, mas que não teve tempo ainda de
gaste do Governo Fernando Henrique no Brasil indi- mostrar resultados. A crise, no entanto, torna inadiável
cam que o eleitorado não está mais disposto a dar o um programa de reformas das reformas já feitas e de
seu aval às refqrmas neoliberais. Desgraçadamente, reforma das instituições ainda não reformadas.
isso não significa o desfecho do drama social e políti- O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
co da América Latina. Ocorre que as frentes de es- palavra pela ordem.
~uerda e de centro-,esquerda oferecem como al~er~a- O SR. PRESIDENTE (Them' t cle S m i)-
tlva ao modelo neohberal um novo modelo economlco li V. Ex!! I IS o s a pa o
cujos contornos são vagos e, no essencial, voltados em. a pa avra.
para a melhoria do desempenho das políticas sociais. O SR. PAULO ROCHA (PT- PA. Pela ordem. Pro-
Se isso já é alguma coisa, no entanto, parece ser algo nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
assustadoramente insuficiente. Deputados, quero manifestar minha preocupação com

Tudo indica que a crise da democracia na Amá- a viole~ta e grave situaç~o da região de Xinguara, no sul
rica Latina não se deve apenas aos modelos econô- d~ ~a~~, onde, por conflito de t?rra, um grupo de exter-
micos, mas também, e fortemente, aos modelos insti- mini? Ja provocou a ~orte de cinco tra~alhado.res e~tre
tucionais. É aí que o bloqueio reside. Até mesmo por- os ~Ias 4, 5 e 6 de maIO, ~umenta~d~ ainda mais o clima
que, quanto aos modelos econômicos, sejam eles de Insegurança ~ medo a popu ~çao. . .
quais forem, a precariedade de seus resultados faz o Nesse ternvel contexto, eXiste ainda uma lista
eleitorado flutuar rapidamente de um modelo para ou- de dez pessoas marcadas para morrer. Entre elas o
tro. Parece que é na reforma das instituições que deve Frei Henri des Roziers, a,dvogado da C?missão Pa~-
ser buscado um modelo de democracia mais estável toral da Terra, o Prof. DavI Passo~, candidato a Prefel-
mais eqüitativa, com mais justiça social, com mais efi~ t~ d~ Xinguara, e Sebastião Ata~de, Presidente do
cácia institucional, com mais distribuição de renda, Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
com um sistema representativo mais autêntico, com Esses fatos acontecem no contexto do julgamen-
um Judiciário mais autônomo e mais democrático, to do primeiro fazendeiro a sentar no banco dos réus
com úma justiça mais igualitária, com partidos mais por ser mandante de um crime ligado a conflitos pela
enraizBQos, com o poder mais distribufdo e com uma posse da terra. Trata-se de Jerônimo Alves Amorim,
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que vai a júri no próximo dia C de junho, acusado de Para se ter idéia da grandeza desse projeto,
mandar mataro sindicalista Expedito Ribeiro em 1991. basta informar que serão construídos quase mil quilô-

Para os trabalhadores no campo de todo o Brasil metros de linhas de transmissão de energia, com con-
esse júri é importante, já que a impunidade e a falta de clusão prevista para dezembro de 2001. Só a linha Ii-
soluções para os problemas agrários realimentam gando o Estado do Acre a Porto Velho, capital de Ron-
constantemente a cadeia de violência e de conflitos. 50- dônia, terá mais de 630 quilômetros de extensão.
mente nos últimos doze anos foram assassinados Outro investimento importante, dentro desse
1.167 trabalhadores rurais, sendo que, deste número, contexto, será a conclusão da linha de transmissão
somente 86 foram a julgamento, com quatorze mandan- entre Ji-Paraná, segunda cidade mais importante do
tes julgados e - pasmem - apenas sete condenações. Estado de Rondônia, e a cidade de Vilhena, fronteira

Como os fazendeiros não toleram que um cole- do Estado com Mato Grosso. Serão, só ar, 318 quilô-
ga seja julgado, armam suas milícias e partem para metros de extensão, com investimentos superiores a
os assassinatos, confiando na impunidade. E nesse 100 milhões de reais, segundo confirmou o próprio
clima tenso no sul do Pará, novamente aqueles que Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, ao
buscam justiça e paz são implacavelmente persegui- visitar a região recentemente. ,

. dos e ameaçados de morte. O gasoduto que ligará Urucu, no Amazonas, até
Para que as autoridades não aleguem desco- nossa capital, Porto Velho, representará investimen-

nhecer os fatos q~e estão ocorrendo naquela região, tos na orde~ de 214 milh?:s. O trecho do gas_oduto:
estivemos, juntamente com a Comissão de Direitos que terá mais de 550 qUllometros de extensao, vai
Humanos, em audiência com o Ministro da Justiça, p~!mitir a instalaç~o de u~inas te~melétricas na .re-
José Gregori, onde pedimos providências para garan- glao, para gerar mais energia e praticamente redUZir a
tir a segurança e a vida de lideranças, trabalhadores e zero ~s ~raves pro~~emas desse setor, que temos em
membros da Comissão Pastoral da Terra _ CPT. Rondoma e na reglao Norte como um todo.

Voltamos a exigir da Secretaria de Segurança . ~as não é só isso, Sr. Presid~nte. Os pesados
Pública do Estado a apuração e a investigação sobre Inves.tlmentos do Governo do Pres,ldente Fernando
a existência da lista com os dez nomes marcados Henrique Cardoso nos Estados do Amazonas, Acre e
para morrer. Não aceitaremos mais o descaso das au- Rondônia vão muito mais longe. Com o programa ter-
toridades por questões que exigem zelo, justiça e o melétric~ em andamento, por exemplo, a regi~o rece-
respeito à vida de pessoas que lutam para manter in- ber~ mais 4~0 megawa~s. de energia nova. A Implan:
tegra sua comunidade. taçao da USina Termeletrrca Termo Norte I, que esta

Era o que tinha a dizer. prevista ~ar~ conclus~o nos próximos meses, gerará
, uma potencla de maIs 64 megawatts. Na segunda

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. PreSidente, fase do projeto, em 2001, será construída a Termo
peço a palavra pela ordem. Norte 11, com outros 340 megawatts. Os investimentos

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaióy'- arr5uperarão os 350 milhões de reais.
Tem V. Ex!! a palavra. 'Mas ainda não acabaram os investimentos go-

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - I vernámentais nessa área, em nossa região. O progra-
RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. mp'de eletrificação rural chamado Luz no Campo, co-
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, há muitos anos a 1'>rdenado pelo Ministério de Minas e Energia, só no
comunidade do Estado de Rondônia sabe,c~ Estado de Rondônia levará energia elétrica para mais
m:nte, que sem energia elétrica e~Jibt;mClância não de 13 mil do~icmos na zO,na ru~al, beneficiando e~
ha nenhuma chance dej!esenvoívírnento pleno. Gra- torno de ao mil pessoas. O Investimento nesses servl-
ças a inúmeras'~çpeao Governo do Presidente Fer- ços, apenas para a comunidade rondoniense, signifi-
nando ~-iqoêCardoso, contudo, a questão energé- carão ainda outros 44 milhões de reais. Já no Estado
tica; calcanhar de Aquiles do nosso Estado, começa a do Acre, serão investidos no mesmo programa 40 mi-
s~r resolvida. Afora a Hidrelétrica de Samuel e as vá- Ihões de reais, para beneficiar mais de 50 mil famflias
"às usinas termelétricas já implantadas no Estado, em 6 mil propriedades.
principalmente no atual Governo Federal, nos próxi- Enfim, Sr. Presidente, são apenas alguns dados
mos três anos a União vai investir mais de 914 mi- oficiais, que merecem nosso registro, para reafirmar
Ihões de reais nos Estados de Rondônia e Acre, prin- que nunca um governante fez tanto por Rondônia e
cipalmente em novas linhas de transmissão, gasodu- pela região Norte como o está fazendo o Presidente
tos, novas usinas termelétricas e eletrificação rural. Fernando Henrique Cardoso e como o estão fazendo



VI- PROPOSiÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresen
tação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.
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seus ministros. Hoje, falamos apenas na questão da verdade, Sr. Presidente. Infelizmente, no final do sé-
energia elétrica, que tanto nos preocupa. Mas poderia- culo XX, não conseguimos nos livrar da ditadura, do
mos citar milhões e milhões já investidos ou em pro- caudilhismo, de formas e regimes de governo que imo'
gramas em andamento, de parte da União, em estra- põem à maioria esmagadora da população métodos
das, saúde pública, educação, obras públicas e nos que não permitem a existência da soberania nacional
mais variados setores. Rondônia, um Estado pequeno e da auto-determinação dos povos.
e que não consegue sobreviver sem a ajuda de Brasí- Parabéns ao Deputado José Genoíno por se
lia, nunca foi tão beneficiada como agora. É por isso mostrar solidário ao candidato peruano Alejandro To-
que temos de agradecer mais uma vez à sensibilidade ledo, que muito sabiamente se recusou a participar de
e à visão de futuro do Presidente Fernando Henrique, processo ilegítimo, o qual, infelizmente, serviu ape-
que conhece a potencialidade da nossa região, caso nas para homologar a ilegítima, brutal e truculenta
ela tenha o apoio necessário para se desenvolver. candidatura do ditador Fujimori.

Era o que tinha a comentar. O Governo brasileiro não se fez claro nessa
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço questão que envolve as eleições e o processo de re-

a palavra pela ordem. democratização do Peru e deve explicação acerca

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ dessa sua omissão. ,
Tem V. Ex! a palavra. Para encerrar, Sr. Presidente, nobre Deputado

Michel Temer, parabenizo o vencedor das eleições na
O SR. WILSO~ ~ANTOS (Bloco/PMDB. - MT. Universidade Federal de Mato Grosso, o futuro reitor

Pela ordem. Sem,revlsao do orad~r.) - Sr. Presl~ente, Paulo Speller. Esperamos que os derrotados no pro-
Deputa~o Themlstocles Sampalo~ ~ue valOriza a cesso respeitem a soberana decisão da maioria es-
Mesa Dlre~ora desta ,Casa ao presidir ~ossos trab~- magadora dos estudantes, servidores ~ professores
lhos: desejO parabemzar toda a comumdade da Um- daquela escola superior.
versldade Federal de Mato Grosso, que ontem, em G t' t b' d f I V. E..8

, • A os afiamos am em e azer um ape o a . A-,
segundo turno, elegeu seu novo reitor. DepOIS de tres O t d M' h lli t"d d Ih
candidaturas, foi eleito o Prof. Paulo Speller, que ha- e~u a o IC e em~r, no se~ I o e que o e com
. 'd d t d 1996 carinho esse nosso projeto de lei, para que possa essa

via SI o erro a o em . d d Ird . tit' . - d. '. proposta merecer e to os os I' eres a lOS ulçao o
Sr. Presidente.. sou ~u~or de um projeto de I~I regime de urgência urgentíssima e, assim, acabarmos

que acabé3: co~ as listas, trlpllces pa,ra.o cargo de re~- com esse resquício do regime militar, da ditadura, ain-
tO! das umversldades. pubhca~_braslle~ras. A proposl- da existente nas universidades, garantindo ao mais vo-
çao conta com o apoIo da Umao NaCional dos Estu- tado a sua posse e definitiva nomeação pelo MEC.
dantes, manifestado por seu Presidente, o estudante
Wadson Nathaniel Ribeiro. Hoje, a UNE e a Frente O Sr. Themístocles Sampaio, § 2f2 do
Parlamentar de Defesa da Universidade Pública es- artigo 18 do Regimento Interno, deixa./a ca-
tão juntas, na Comissão de Educação, Cultura e Des- deira da presidência, que é ocupada' pelo
porto, debatendo uma pauta de reivindicações para a Sr. Michel Temer, Presidente. I

universidade pública brasileira. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par-
Endossamos as reivindicações dos estudantes lamentares, quero comunicar que, na minha ~ala, os

brasileiros. Milhões de jovens estão representados Srs. Líderes decidiram não votar no dia de hoje o pro-
hoje em Brasília. Foi entregue ao Presidente da Câ- jeto de emenda constitucional que regulamenta as
mara dos Deputados e ao Presidente do Senado uma medidas provisórias. Transferiu-se, portanto, essa vo=-
carta-proposta para revigorar a L1niversidade pública tação para a semana que vem.
brasileira, a fim de trazer de volta a pesquisa a essa Em conseqüência disso e como temos na pauta
instituição e ampliar a extensão aos municípios e aos de hoje a votação da proposta de emenda constitucio-
estados do Brasil. nal que reforma o Poder Judiciário, não haverá Ordem

A UNE, para minha satisfação e orgulho, en- do Dia nesta sessão ordinária. '
campou a nossa proposta. Passou também a defen
der o nosso PL, que pretende pôr um ponto.final à lis
ta tríplice para a eleição dos reitores.

Dizia há pouco o valoroso Deputado José Geno
íno dos resquícios de ditadura no Peru; no Equador e
em vários outros países da América do Sul. :Isso é



CORONEL GARCIA - Projeto de lei que dispõe
sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI) na aquisição de veículos automotores,
para utilização em cursos de condutores, por au
to-escolas e centros de formação de condutores.

EDUARDO JORGE - Projeto de decreto legis
lativo que convoca plebiscito sobre a criação do Terri
tório Federal do Alto Rio Negro.

JOSÉ ALEKSANDRO - Indicação ao Sr. Minis
tro da Educação de criação das Faculdades de Medi
cina, Geologia, Qufmica Industrial e Farmácia junto à .
Universidade Federal do Acre.

JOÃO PAULO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o processo de liqui
dação extrajudicial do Banco BMD S/A.

MARINHA RAUPP - Projeto de lei que dispõe
sobre o percentual mfnimo de recursos destinados à
educação indfgena.

Projeto de lei que cria o Fundo Nacional do
Transportador Rodoviário de Carga.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de -lei
que dispõe sobre a não-incidência de multas e juros
de mora sobre atrasos no pagamento de débitos, nos
casos que especifica.

Projeto de lei que cria gratificação de risco de
vida para os integrantes das profissões de policiais fe
derais, civis, militares e dos corpos de bombeiros, e
dá outras providências.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre
o reajuste a ser concedido aos aposentados e pensio
nistas do Regime Gerál de Previdência Social em 1º
de maio de 2000.

Projeto de ~ompréi'nentar que altera a Lei
Complern.enta.,-ng 26, de 1975, para permitir o saque

..Qa.-eonlã individual do PIS-Pasep pelo servidor públi
co, para aquisição da casa própria.

LUIZ BITTENCOURT - Projeto de lei que dis
pÕ"e sob,:e-à-res"aiVã"de vagas para trabalhadores-da
raça negra nas empresas.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de registro nos Anais da Casa de voto de
louvor ao Sr. Marden Mac~ado, recentemente eleito,
pela quarta vez consecutiva, Presidente do Country
-eIUD de Goiás.

ROMEU QUEIROZ - Projeto de lei que dá ao
trecho da BR-418 situado no Estado de Minas Ge
rais o nome d~ Rodovia Deolisano Rodrigues de
Souza.
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PROPOSIÇÕES OS INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa-
ções ao Sr. Ministro das Relações Exteriores sobre
acordo com a União Européia que prevê o fim das
restrições sanitárias às exportações dos produtos
agropecuários brasileiros e, em contrapartida, a libe
ração do mar territorial brasileiro para a produção
pesqueira dos barcos europeus.

RUBENS FURLAN - Projeto de lei que torna
obrigatória a aceitação de todo e qualquer documen
to público oficial para fim de comprovação de idade,
visando ao gozo de gratuidade no transporte coletivo
urbano. "

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro do Esporte e Turismo so
bre contrato entre a Embratur e a Empresa Artplan
Prime - firmado com dispensa de licitação - para
montagem do estande do Brasil na Expo-2000, em
Hannover, Alemanha, tendo como tema os 500 anos
do descobrimento do Brasil.

L1NCOLN PORTELA - Projeto de lei que proíbe
o uso de recursos públicos no patrocínio de eventos
internacionais por parte da Administração Pública Fe
deral, e dá outras providências.

WILSON SANTOS - Projéto de lei que faculta a
dedução, na declaração de rendimentos do Imposto
de Renda das pessoas físicas, de despesas com me
dicamentos para uso próprio de aposentados e pensi
onistas com idade igualou superior a 60 anos.

TETÉ BEZERRA - Projeto de lei que prorbe
qualquertipo de patrocínio ao esporte advindo de em
presa fabricante de bebidas alcoólicas.

OLIVEIRA FILHO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Presidente do SuperiorTribunal Militar so
bre o Plano de Saúde de Justiça Militar da União 
PLAS/JMU.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Projeto de lei
que dispõe sobre o mandado de injunção.

RUBENS FURLAN E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao inci
so IV do art. 7º para permitir a vinculação do salário
mínimo para efeitos previdenciários.

NELO RODOLFO - Projeto de lei complemen
tar que autoriza os titulares de contas individuais do
PIS-PASEP a utilizarem o saldo de suas contas para
o pagamento de parte ou do total do saldo devedor de
financiamento habitacional contratado no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação.

" REGINAlDO GERMANO'" Requerimento de in~_

formações ao Sr. Ministro da Educação sobre quantas
faculdades, escolas de ensino fundamental, ensino
niédio e escolas técnicas são de propriedade e admi-



VII' - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que a sessão extraordinária anteriormente
convocada para hoje, será realizada às 17 horas e 10
minutos. Lembro também que amanhã, quinta-feira,
dia 1!2 de junho, às 15 horas, haverá SessãQ Solene
para homenagear o Dia dos Defensores Públicos.

O SR. PRESIDENT~ (Michel Temer)

Comparecem mais os Srs.:

AGNELO QUEIROZ - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre sindi
cância realizada no'Ministério dos Transportes.
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nletradas pela Igreja Católica no Brasil e quais pos- Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
suem o credenciamento junto ao Ministério da Edu- Integração Nacional sobre contingenciamento de re-
cação. cursos do Orçamento da União.

BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que modi- Requerimento de informações ao Sr. Secretário
fica o art. 4º da Lei nº 6.194, de 1974, que dispõe so- Especial de Desenvolvimento Urbano sobre contin-
bre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causa- genciamento de recursos do Orçamento da União.
dos por verculos automotores de via terrestre, ou por Requerimento de informações ao Sr. Ministro
sua carga, a pessoas transportadas ou não, para as- dos Transportes sobre contingenciamento de recur-
segurar o pagamento de indenizações deste seguro sos do Orçamento da União.
exclusivamente às vítimas ou aos seus beneficiários. Requerimento de informações ao Sr. Ministro do

MARCOS DE JESUS - Requerimento ao Sr. Trabalho e Emprego sobre medidas adotadas a partir
Presidente da Câmara dos Qeputados de convoca- de denúncias de contratação irregular de trabalhado-
ção de sessão solene para homenagear a Igreja "O res pela Telemar.
Brasil para Cristo" e seu fundador, missionário Mano- Recurso ao Sr. Presidente da Câmara dos De-
el de Mello. putados contra a decisão do Presidente da Comissão

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os re-
Deputados de convocação de sessão solene para ho- ajustes de preços e a falsificação de medicamentos,
menagear a Igreja Universal do Reino de Deus, pelos materiais hospitalares e insumos de laboratórios (CPI
seus 23 anos. dos Medicamentos), sobre questão de ordem levan

tada pela autora.

SRS. LrDERES - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de urgência para
apreciação do Projeto de Resolução nº 93, de 2000,
da Mesa, que altera o Regimento Interno para dis
por sobre a reassunção de mandato de quem ocu
pava cargo previsto no art. 56, inciso I do caput, da
Constituição Federal.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados de urgência na apreciação do Proje
to de Lei nl! 2.982, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar ao horário de

DJALMA PAES - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social sobre o fechamento de Posto de Atendi
mento do INSS no Município do Cabo, Estado de
Pernambuco.

CUNHA BUENO - Indicação ao Sr. Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão de encami
nhamento ao Congresso Nacional de projeto de lei
complementar que disponha sobre a aposentadoria
de servidores públicos, no caso de exercício de ati
vidades sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a int~gridade física.

- -

FRANCISTONIO PINTO ,- Projeto de lei que
, altera o art. 43 da Lei nº 8.078, de 1990.

WILSON BRAGA - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de prorrogação

-de sessão em homenagem às comemorações do bi
centenário do Padre Ignácio de Sousa Rolim, cog
nominado "O Anchieta do Nordeste".

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia so
bre fu~os setoriais para ciência e tecnologia.
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Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sé PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPSL
Presentes de Roraima :5

AMAPÁ
800u Picanço PSOB PSDBIPTB
Or. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTS PSDBIPTB

Presentes de Amapi :3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB PSDBIPTB
Elcione Barbalho PMDB PMOBIPST/PTN
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz POT
Jorge Costa PMDB PMOB/PST/PTN
Paulo Rm PT
Renlldo Leal PTB PSDB/PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB

Pf8S8nt8s de Pn :10

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL
Luiz Fémando PPB
Paudemey Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas :4
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PaRIdo Bloco
RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Eurlpedes Miranda POT
Merlnha Raupp PSOS PSOBIPTB
Sérgio carvalho PSeB PSDBIPTB
P....ntes de Rondonia : 4

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL
JOIoTota PPB
José A1eksandro PSL PUPSL
Nilson MourAo PT

P....ntBs de ,Ac:re : 4

TOCANTINS

AntOnio Jorge PTB PSOB/PTB
Darci Coelho PFL
Osvaldo Reis PMOB PMDB/PST/PTN
Ralnel Barbosa PMDB PMDB/PST/PTN
PresentBs de Tocantins : 4

MARANHAo
Antonio Joaquim Araújo PPB
Casar Bandeira PFL
Ellseu Moura PPB
Gasta0 Vieira PMDB PMDBIPSTlPTN
JoAo Castelo PseB PSDB/PTB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB
Nelva Moreira POT
NiceLobAo PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMOB PMDB/PST/PTN

Presentes de MaranhlD : 10

cEARÁ

Adolfo Marinho PSeB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Antonio Cambraia PSOS PSDB/PTB
Chiquinho Feitosa PSOB PSDB/PTB
Inflclo Arruda PCdoB PSB/PCDOB
Manoel Salvlano PSOB PSDBIPTB
Moronl Torgan PFL
Nelson Otoch PSOB PSDBIPTB
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB
Ubiratan AguIar PSOB PSDB/PTB
VIcente Arruda PSDB PSDB/PTB

Preeen" de C.rã : 11

PlAuf
Atlla Ura PSOB PSDB/PTB
B.Sé PSDS PSDB/PTB
Gessivaldo Isalas PMDB PMDB/PST/PTN
Joio Henrique PMDB PMDB/PSTIPTN
Themrstocles Sampaio PMDB PMDBIPSTIPTN
Welllngton Dias PT

Preeentes de Piaui : 6
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Plrtldo Bloco
RIO GRANDE DO NORTE

Lalre Rosado PMOB PMDBlPSTIPTN
Lavoisier Mala PFL
PNllntes dI Rio Grande do Norte : 2
PARAIBA

Adauto Pereira PFL
Annando Abrlio PMDB PMDBlPST/PTN
Avenmar Arruda PT
carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN
DamlAo Fellclano PMOB PMDB/PST/PTN
Efraim Morais PFL
Inaldo Leltlo PSDB PSDB/PTB
PNllntes de Panfba :7

PERNAMBUCO
Annando Monteiro PMOB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS
Fernando Ferro PT
Gonzaga Pabiota PSB PSB/PCOOB
Inocêncio Oliveira PFL
JoeI De Hollanda PFL
José MOclo Monteiro PFL
Luiz Plauhylino PSOB PSOB/PTB
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Pedro Corrêa PPB
S81atiel Carvalho PMOB PMDBIPST/PTN
Severino Cavalcanti PPB

Preeentes de P.narnbuco : 12

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Joaquim Brito PT
José Thomaz NonO PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PSTIPTN
Regis Cavalcante PPS

Prelentea de AlagOl8 : 6

SERGIPE

Augusto Franco PSOB PSDBIPTB
CIeonAnclo Fonseca PPB
José TeI. PSDB PSOBIPTB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

P...ntes de Sergipe : 5
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Partido Bloco
BAHIA

AroIdo Cedraz PFL
Claudio cajado PFL
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN
EUJécIo Slmoes PL PUPSL
Félix Mendonça PTB PSOBIPTB
FrancJst6nlo Pinto PMDB PMOB/PST/PTN
Geddel Vieira Uma PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Slm6es PT
JalroAzI PFL
Jaques Wagner PT
JoAo Almeida PSDB PSDBIPTB
José Carlos Aleluia PFL
Jutahy Junior PSDS PSDB/PTB
MArio Negromonte PSDB PSOBlPTB
Nelson Pellegrlno PT
Nilo Coelho PSDB PSDBJPTB
Paulo Magalhles PFL
Urslclno Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Yvonllton Gonçalves PPB
PIII8IIt88 de &Ih.1 : 20

MINAI GERAIS

Ademir Lucas PSDS PSOS/PTB
AntGnlo do Valle PMDB PMDBIPST/PTN
Aracely de Paula PFL
Bonlféclo de Andrada PSDB PSDB/PTB
Cleuber Carneiro PFL
Eduardo Barbosa PSOB PSDB/PTB
Fernando Olnlz PMDB PMDB/PST/PTN
GlImar Machado PT
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN
Herculano Anghlnettl PPB
Joio Fassarella PT
JoAoMagno PT
Lael Varella PFL
Uncoln Portela PSL PUPSL
MArio Assad JÍlnlor PFL
MArio de Oliveira PMDB PMOBIPSTIPTN
Odelmo Leio PPB
Ollmplo Pires POT
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Roberto Bral:1t PFL
Romel AnIzJo PPB
saraiva Fell~ PMDB PMDB/PSTIPTN
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB
Walfrtdo Mares Guia PTB PSDB/PTB
Z8Jre Rezende PMDB PMDB/PSTIPTN
......n_de MI...0IIaII : 25
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Partido Bloco
ESplRITO SANTO

A1ofzio Santos PSDB PSOB/PTB
Feu Rosa PSOB PSOB/PTB
Joio Coser PT
Marcus Vicente PSDB PSDB(PTB
Max Mauro PTS PSOB/PTB
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB
Pllllntes de EspIrito santo :6
RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB
Alrnerinda de Carvalho PFL
Canos Santana pr
CelsoJacob PDr
Coronel Garcia PSDB PSDBIPTB
Dino Fernandes PSDe PSDBIPTB
Or, Helena PSOB PSDBIPTB
Eduardo'paes PTB PSDBIPTB
Fernando Gonçalves PTB PSDBIPTB
lédloRosa PMDB PMDBIPSTIPTN
Jandira Feghali PCdoB PSBIPCDOB
Joio Mendes PMOB PMDB/PST/PTN
Joio Sampaio POT
Jorge Wilson PMDB PMDBIPST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid POT
Miro Teixeira por
Pastor VaJdecl Paiva PSL PUPSL
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB
-Pauto-de-A1meida- PPB
Paulo Felj6 PSDB- PSDBlPTB-
Rodrigo Mala PTB PSOBIPTB
Rubem Medina PFL
SimAo Sesslm PPB
-VIValdo-Barbosa- POT
Wanderley Martins porPII.'"de. Rio deJaneiro :27
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Partido Bloco
SAOPAULO

Alberto Goldman PSOB PSDB/PTB
Alberto Mourao PMDB PMDBIPST/PTN
André Benassi PSDB PSDB/PTB
Angela Guadagnln PT
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB PSDB/PTB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chlnaglia PT
Bispo Wanderval PL PUPSL
celso Russomanno PPB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evlláslo PSB PSBIPCOOB
Dr. Hélio POT
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
JoIo Paulo PT
José Dirceu PT
José Genorno PT
Luiz Antonio Fleury PTB PSOB/PTB
Lulza Erundina PSB PSB/PCDOB
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/-PSTIPTN
Medeiros PFL
Michel Temer PMOB PMDB/PSTIPTN
Milton Montl PMDB PMDB/PSTIPTN
Nelo Rodolfo PMOB PMDB/PSTIPTN
Neuton Lima PFL

- Paulo Kobayashi PSOB PSOB/PTB
Professor lulzlnho PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Rubens Furtan PPS
Sampaio Dória PSDB PSDBIPTB
Silvio Torres PSDB PSDBIPTB
Teima de Souza PT
Wagner Salustlano PPB
Zulaiê Cobra PSDB PSDBIPTB
Pl'II8ntas de São Paulo :38

MATO GROSSO

Wilson Santos PMOB PMD~IPST/PTN

Pri-nt88 de -MãtO Grouo·_-: 1-

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMi'eiPST/PllIl
Jorge Pinheiro PMOB PM, B/PST/PTN
Maria Abadia PSDB PS B/PTB

.PedroCelscL PT
P........de DiItritD Federal : 4
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Partido Bloco

GOlAs
B8rbosa Neto PMOB PMOBIPSTIPTN
Euler Morais PMOB PMDBlPSTJPTN
Jovalr Arantes PSOS PSOBIPTB
Juqulnha PSOS PSOBIPTB
Lldla Qulnan PSOB PSOBIPTB
Luiz Blttencourt PMOB PMOBIPSTIPTN
Nair Xavier Lobo PMOB PMDBJPSTIPTN
Norberto Teixeira PMOB PMDBlPSTIPTN
Pedro Chaves PMOB PMDBlPSTIPTN
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Vllmar Rocha PFL
Prulnt8s de Gol. :12

MATO GROSSO DO SUL

Alivio Derzi PMOB 'PMDBlPSTIPTN
Nelson Trad PTB PSDBlPTB
P...nf8B dI Mato Grosso do SUl : 2

PARANA

AIrton Roveda PSOS PSDBIPTB
Chico da Princesa PSOS PSOBIPTB
RlIvloAms PSOB PSDBIPTB
Gustavo Fruet PMOB PMOBIPSTIPTN
IrtsSlmaes PTB PSDBIPTB
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB
luiz Car10s Hauly PSOB PSDB/PTB
Moacir Micheletto PMOB PMOBIPSTIPTN
Nelson Meurer PPB
OdOio Balblnottl PSDB PSOB/PTB
Osmar Serragllo PMOB PMDBIPST/PTN
Rubens Bueno PPS
santos Filho PFL

Pt8I8ntel d. ParanA : 13

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Cartlto Merss PT
EdlnhoBez PMDB PMDBIPSTIPTN
Femando Coruja POl
HugoBlehI PPB
Joio Matos PMOB PMDBIPSlIPTN
Joio PlzzoIatti PPB
JOI6 Certos Vieira PFL
RaImundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB PMDBJPSTIPTN
Slraflm Venzon POl

P...nteade santa catarina: 11
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RIO GRANDE DO SUL

AdAo Pretto
Airton Dlpp
Alceu ColIBf'8S
Cala Rlela
Darcfelo Perondl
EnIaBaccl
Fernando Marranl
Felter JOnlor
Henrique Fontana
JOIIa Redecker
luis Car10s Helnze
luiz Mainardi
Mendes Ribeiro FUho
Nelson MBrch~
Osvaldo Blolchl
PauloPab'n
Roberto Argenta
Synval GuBZZ8ll1
Telmo KIrst
VBldecl Oliveira
Waldir Schmldt
Waldomlra Fioravante
Veda CrusIU8

P"....... de Rio G...... do Sul : 23

Deixam de comparecer 08 Senhores:

RORAIMA
A1ceete Almeida

Lucleno Ceatro

Salomllo Cruz
Total.A....... : 3
AMAPA
Antonio Felj80 .

Evendro Mllhomen

FétJme PelBea

.Iul'llndll .Iuerez

Sérgio Barcello.

Tot.•• AIIa.'-'-: ..
pARA
Babê

Deusdeth PentoJ.

.los. Prfante

.losué Bengteon

NJcI.s Ribeiro

Nilson Pinto

Raimundo Santos
Total. Auaent_: 7
AMAZONAS
Ar1hur Vlrgrllo

"-laLln.
Franolaco Garcle

SIIa. CArnara
T ..... de Au_nt_: A
RONDONIA
ContacJo Moura

Expedito .I(jnlor·

PIIrtldo

PT
PDT
PDT
PTB
PMOB
PDT
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PHS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Partido

PMDB

PFL

PPB

PST

PSB

PSDe

PMDB

PFL

PT

PFL

PMDB

PTB
PSDe

PSDe

PFL

PSDe

PFL

PFL

PTB

PMOB

PFL

Bloco

PSDB/PTB
PMOBlPST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDBlPSTIPTN

PSDBIPTB

Bloco

PMDBJPSTJPTN

PMDBJPSTJPTN

PSBJPCOOB

PSDBJPTB

PMDBJPSTJPTN

PMDBJPSTJPTN

PSOB/PTB

PSOBJPTB

PSOBJPTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PMOBJPSTJPTN
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Partido Bloco
RONDONIA

NUlon Capixaba PTB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Total de Ausentes: 4
ACRE

MAreio Blttar PPS

Marcos Afonso PT
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB

ZIIa Bezerra PFL
Total de Ausentes: 4
TOCANTINS

João Ribeiro PFL

KãtlaAbreu PFL

Paulo ~ourao PSDB PSDB/PTB
. Udson Bandeira PMDB PMDBIPSTIPTN
Total de Ausentes: 4
MARANHAO

Albérico Filho PMDB PMDBIPSTIPTN

Costa Ferreira PFL

Francisco Coelho PFL

Mauro Fecury PFL

Paulo Marinho PFL

Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN

Roberto Rocha PSOB PSDB/PTB

Sebastião Madeira PSDB PSDBIPTB
Total de Ausentes: 8
cEARÁ

.Anrbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN

Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB

Euniclo Oliveira PMOB PMDBJPST/PTN

José Llnhares PPB

José Pimentel PT

Léo A1cêntara PSDB PSDB/PTB

Mauro Benevides PMOB PMDB/PSTIPTN

Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN

Roberto Pessoa PFL

Rommel FelJ6 PSDB PSOB/PTB

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 11
PIAU(

Ciro Nogueira PFL

HeráclIto Fortes - PFL
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PlAul
Partido Bloco

MU88aDemes PFL
Paes Landim PFL
Total de AUllenta: 4
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDBIPST/PTN

Batlnho Rosado PFL

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDBIPST/PTN

Iberê Ferreira PPB

Macio Sé PMDB PMDB/PST/PTN

Ney Lopes PFL
Total de Ausel'ltee: 6
PARA(BA

Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN

José Luiz Clerot PMOB PMDBIPST/PTN

Marcondes Gadelha PFL

Ricardo Rlque PSOB PSDB/PTB

Wilson Braga PFL
Total de Aue.nt_: I
PERNAMBUCO

Ant&nlo Geraldo PFL

Carlos Batata PSDB PSDBIPTB

DJalma Paes PSB PSBIPCDOB

Eduardo Campos PSB' PSB/PCDOB

JoaoColaço PMDB PMOB/PST/PTN

Joaquim Francisco PFL

José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano BIvar PSL PUPSL

Osvaldo Coelho PFL

Pedro Eugênio PPS

Ricardo Fiuza PFL

Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB

Total de Ausenta: 13
ALAGOAS

Augusto Farias' PPB

JoAo Caldas PL PUPSL

Olavo CBlhelrOs PMDB PMDBIPST/PTN

Total de AII._.: 3
SERGIPE

Adelaon Ribeiro PSC

Jorge Alberto PMDB PMDBIPST/PTN
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Partido Bloco

SERGIPE
Sérgio Reis PSOB PSDBlPTB
Total de Ausentes: 3
BAHIA

Gerson GabrleJII PFl

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB

Jatme Fernandes PFL

Jairo Carneiro PFl

Joio Leão PSOB PSOBIPTB

Jonival Lucas Junior PFL

Jorge Khoury PFL

José Lourenço PFL

José Rocha PFL

José Ronaldo PFL

Leur lomanto PFL

Luiz Moreira S.Part.

Manoel Castro PFL

PauloBrega PFL

Pedro IruJo PMDB PMDB/PST/PTN

Reglnaldo Germano PFL

Roland Lavlgne PFL

Saulo Pedrosa PSOB PSOB/PTB

Walter Pinheiro PT

Total de Au8e1Us: 18
MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOS PSOB/PTB

Cabo Júlio PL PUPSL

C&r1os Mosconi PSOB PSOBIPTB

Custódio Mattos PSOB PSOBIPTB

Danllo de Castro PSOB PSOB/PTB

Edmar Moreira PPB

Ellseu Resende PFL

GIycon-T-erra ·Plnto . PMOB PMDBJPST/PTN

Ibrahlm Abl-Ackel PPB

Jaime Martins PFL

Joio Magalhlle8 PMOB PMDBlPST/PTN

José Milita0 PSOB PSOB/PTB

JClJlo Delglldo PMDB PMDB/PST/PTN

Mérclo Reinaldo Moreira PPB

Marcos Lima PMDB PMDBIPSTIPTN

Maria do Carmo' Lara PT
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Maria Elvira PMOB PMDB/PST/PTN
NBrclo Rodrigues PSDB PSDB/PTB
Nnmérlo Miranda PT
Osmênlo Pereira PMDB PMDBlPST/PTN
Paulo Delgado PT
Phllemon Rodrigues PL PUPSL
Romeu Queiroz PSDB PSDBIPTB
Ronaldo Vasconcellos PFL
SlIas Brasileiro PMOB PMDB/PSTIPTN
Vlrgrllo Gulmart.es PT
Vlttorlo Medloli PSDB PSOBIPTB
Zezé Perrella PFL
Total ele Au8e~.. : 28
EsplRITO SANTO

José Cartos Elias PTB PSOB/PTB
Magno Malta PTB PSOB/PTB
Nllton Baiano PPB
Rita Camata PMDB PMOB/PST/PTN
Total ele Auaent.: 4
~O DE JANEIRO
Alclone Athayde PPB
Aldlr Cabral PSDB PSDB/PTB
Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPSL

. EberSllva PDT
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabelra PV
Jair BoIsonaro PPB
Jorge Bltt8r PT
Laura Camelro PFL
Luis Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSDB PSDBIPTB
Marcia Fortes PSDB PSOBIPTB
Mattos Nascimento PST PMOB/PSTIPTN
Milton Temer . PT
Roberto Jeff8l'8On PTB PSOBIPTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOBIPTB
Total de Aus.... : 11
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Partido Bloco
sAOPAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB

A101zlo Mercadante PT

Antonio Kandir PSOB PSDB/PTB
Arnaldo Faria de Sé PPB
Arnaldo Madeira PSOB PSOB/PTB
AryKara PPB
celso Glglio PTB PSDB/PTB
Clovis Volpl PSOB PSDB/PTB
Cunha Bueno PPB
Dulllo Plsaneschl PTB PSDB/PTB
Edlnho AraClJo PPS

Iara Bernardi PT
Jair MeneguelJi PT
João Herrmann Neto PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José (ndio PMDB PMOB/PST/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochlo PDT
Julio Semeghlnl PSDB PSOBIPTB
Lamartlne PoseUa PMDB PMOBIPST/PTN
Maluly Netto PFL
Marcos Clntra PL PUPSL
Moreira Ferreira PFL
Nelson Marquezelll PTB PSOB/PTB
Paulo Lima PMDB PMDBIPST/PTN
Ricardo Berzolnl PT
Robson Tuma PFL

Salvador 21mbaldi PSOB PSOB/PTB
Vadio Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Xlco Grazlano PSOB PSDB/PTB
Total. Au8e~.. : 32
MATO GROSSO

Celclta PinheIro PFL

UnoR08sl PSDB PSDBIPTB

Osvaldo Sobrinho PTS PSDB/PTB

PedroHenry PSDB PSDB/PTB
Rlcarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Tet6 Bezerra PMDB PMDB/PSTIPTN
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Partido Bloco
MATO GROSSO

Wellnlon Fagundes PSOB PSOBlPTB
Total de Ausentes: 7
DISTRITO FEDERAL

Agnslo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB
Geraldo Magela PT
Paulo Octávio PFL
Wlgberto Tarluce PPB
Total de Ausentes: 4
GOlÃs

Geovan Freitas PMOB PMDB/PST/PTN
Lúcia Vênia PSOB PSOBIPTB
Pedro Canedo PSOB PSDBIPTB
Ronaldo Caiado PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB PMOB/PST/PTN
Total de Ausentes: 5
MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB PMOB/PST/PTN
Marisa Serrano PSOB PSOB/PTB
Pedro Pedrosslan PFL
Waldemlr Moka PMDB PMOBIPST/PTN
Total de Ausentes: 6
PARANÁ

Abelardo Luplon PFL
Affonso Camargo PFL
AJex Canzlani PSOB PSOB/PTB
Ollceu Sperafico PPB
Or. Rosinha PT
Hermes Parclanello PMOB PMOB/PST/PTN
José Borba PMOB PMOB/PST/PTN
José Janene PPB
Luciano Plzzatlo PFL
Mérclo Matos PT
Max Rosenmann PSOB PSOB/PTB
Oliveira Filho PSOB PSDBIPTB
Padre Roque PT
-~erGreca PFL
Renato Silva PSOB PSOBIPTB
Ricardo Barras PPB
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PARANA
Werner Wanderer
Total de AIIe.ntee: 17
SANTA CATARINA
Edison Andrlno

Gervéelo Silva

Luci Cholnackl

Pedro Blttencourt

VIcente Caropreso
Total de Au8entee: 5
RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes

Cezar SchJrmer

Eether GrasBI

Germano Rlgotto

Marcos Roflm

Nelson Proença
Paulo José Gouvea

Pompeo de Mattos

Total de AlIes..... : 8

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFL

PMDB

PFL

PT

PFL

PSDB

PPB

PMDB

PT

PMDB

PT

PMDB

PL

PDT

Junho de 2000

Bloco

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PMOB/PSTIPTN

PMDB/PST/PTN

PMOBIPST/PTN

PUPSL

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, Extraordinária, para

amanhã, quinta-feira, dia 1g de junho, às 9 horas, com
a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(As 09 horas)

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, clc art. 202 do Regimento Interno)

Contlnuaçto da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO NR 96..0. DE 1992

. (DO SR. HÉLIO BICUDO)
_Continuação. da votação" em ~egundo turno, da Proposta-de Emenda à Constituição nl

96..c. de 1992, que Introduz modificaçoes na estrutura do Poder Judiciário.



Junho de 2001 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Em 01 de junho de 2000
Quinta"feira

Quinta-feira I!! 29067

CONVIDADOS:

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

~ocal: Plenário 14, Anexo 11
"foririo: 9às 1Bh

• MARíLIA MARRECO CERQUElRA - Presiàenta do
IBAMA
CEL DALTON' OOMINGUES ... Comando de
Operações Terrestres do Exército

• ROBERTO SMERALO; - Coordenador do Projeto,
FOGO; Emergência Crônica

• CLAUDIONOR ALEXANDRE DA SILVA ... Grupo de
Subs~tutivo (art.119, 11 e§1°) Trabalho Amazônico· GTA

• RAINOR ABENSUR - Fórum de ONGs de Roraima
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBêRÂ • CARMEM FIGUEREDO - Proleto FOGO:
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA EmergênCaCrõnicalMarabá
COMISsAo • DR. PAULO AFONSO AMArO CONDÉ ... Diretor de

. assentamento do INCRA
PROJETO DE LEI NP 2.575/00 • do Sr. FemanOo • AIRTON FALEIRO - Presidente da Feceração dos'
Marroni • que ~di$põe sobre a regulamentação ca Trabalhadores ,na Agr:cuttura do Pará
atividade oesqueira ro Estuário àa Lagoa dos Patos e • ANA CRtSTINA BARROS - Diretora Executiva do
dá outras prcvidências~. IPAM
=lElAToR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS • JOSÉ ROBEf.!!0 RODRIGUES PERES - Diretor.

Executivo da EM3RAPA
• CARLOS FERNANDES XAVIER - Presidente da

Federação Agrico\a do Pará
· FREDERICO'GUILHERME DE MOURA MULLER

Secretário Especial de Melp Ambiente ao Estado do
Mato Grosso

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A.
RECEBIMENTO DE EMENDAS,'· A PARTIR"
DE AMANHÃ (DIA 02/06/00)

I •COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

SEMINÁRIO
~ ,

-FoGO: TRAGÉDiA AMAZÕNJCA - lNSTRUtJENTOS
E'AçOES P~EVENTIVAS
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

'*INFORMATICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
ÚI6maSessão:O~O~OO

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "modifica o Decreto-Lei nI' 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que 'complemente e modifica a Lei nll

4.117, de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
horários específicos pera a veiculação de programas
educativos·,
RELATOR: Deputado BISPO WANOERVAL

PROJETO DE LEI NIl2.601/00 - do Sr. Eviláslo Farlas
que "proíbe a diwlgação e cessão de dados e o envio
de material de cunho comercial nos casos que
especifica"•
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI

PROJETO DE LEI NIl 2.647/00 - do Sr: fris Simões - que
.·dispõe sobre a gratuidade das consultas, pOr telefone,
sobre as tarifas do serviço de telefonia, móvel ou fixo·.
RELATOR: Deputado JORGE WILSON

PROJETO DE LEI NlI 2.750/00 - do Sr. Alberto Fraga 
que "unifica os códigos telefônicos de acesso aos
serviços de emergência, e dá outras providências",
RELATOR: DeputadoWALTER PINHEIRO

PROJETO DE LEI N1l2.765100 - do Sr. Sérgio Barcellos
• que "disp6e sobre a adoção de mecanismos de
segurança para declaração de imposto de renda por
meló da Intemet".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARtOS'ALELUIA

PROJETO DE LEI NlI 2.785100 - da Sra. Esther Grossi
que "dispõe sobre percentual mínimo de execução de
músicas nacionais pelas emissoras de rádio·.
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

PROJETO DE LEI NlI 2.805/00 • do Sr. lincoln Portela 
que "determina a proibição do uso de aparelhos
celulares em templos religiosos, teatros e cinemas"..
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

. Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10h

A - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 91/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
InfonT!ática (MSC 1100/97) • que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Juazeiro Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 276/99 - da
ComisSão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 31/9~) • que "aprova o ato que
outorga concessão à MR Radiodifusão L1da., para
explorar serviço de· radiodifusão 'sonora em ondas
médias, na localidade de Urbano Santos, Estado do
Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 319/99 - da
ComisSão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1106198) - que "aprova o ato que
renova a çoncessão outorgada à Rádio .Globo S/A, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGAOO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 32~/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1152/98) - que -aprova' o ato. que
renova a permissão outorgada à Rádio Globo Bdorado
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N11 321/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1233/98) - que "aprova o ~to que
·renova a concessão outorgada à Rádio Globo ~Idorado

Ltda., para explorar serviço de radlo~lfusão sonora 8!"
onda média, na cidade do Rio de Janeiro. Estado do RIO

de Janeiro".
RELATOR: DepUtado JÚLIO DeLGADO.

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO Nl! 322199 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
InformátiCa (MSC 1318/98) - que "aprova a renovação
da pennisBão oLltorgada à Rádio Três Co~inaa Uda.,
para explorar, sem dIreito de exclusividade, serviço de --
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Franca. Estado de Sao Paulo·.
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 323/99 • da
Comissão ae Ciência e Tecnolcgia. Comu:1icação e
Infonnática (MSC 1319/98) • que 'aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Belo Horizonte
Uda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
trequêncla mcdulada. na cidade de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.

PROJETO OE CECRETO LEGISLATIVO N' 327/99 - da
Comissão de Clênc!a e -8cnologla. Comunicação e
Informática {MSC 1666/98) - cus "aprova o ato ql.le
outorga pennlssão à RM Radiodifusão Ltda.. para
exp,orar serviço de radlodlfusão sonora em freqQênc;a
modUlaaa. na localidade de Vitória do MearJm. Estaco
do Maranhão'.
RELATOR: :Jeputado JOSÉ ANTONIO ALMEI::>A.

PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO NA 328199 - da
Comissão de Ciência 8 Tecnologia, Comunlca9ão e
Informática (MSC 1667/98) - que "aprova o ato que
outorga permissão -fi MR Radiodifusão Ltda.. para
explorar seMçO de radiodifusão sonora em treqClêncla
maculada, na localidade ele Viana. Estado do
Maranhilo-.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.

PROJETO DE oeCRETO LEGISLATIVO N9 358199 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC , 158/99) - que 'aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Associadas em
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária. na
localidade de Cururupu. Estado de Maranhão".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.

PRQ.;ETO ::>E DeCRETO LEGISLATIVO NlI 359199 - da
. Com!ssão de Ciência. e Tecnologia. Comunlc89ão e
lnfonnêitica (MSC 1163199) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação comunitãria Dehoniana a
executar serviço de radiodifusão comunltâria. na
localidade de Plndaré-Mirlm, Estada do Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO AL,MEIDA.

PROJETO DE OECRETO LEGlSLA1WO f\:' 370(99 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1124/99) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação des Moraoores do Loteamentõ
Jardim San~-Ana a executar serv:ço de radiodifusão
comunitãria. na localldaae de Maceió. Estado de
Ala~oaS·.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS_

PROJETO DE LEI NS 2.733-AJ97 - éo Sr. Airton Dipp 
ql.:e."detennlna a obrigatoriedade ce a embalagem e o
rótUlo de bebida alcoólica conterem advertência sobre a
proiblçio de.sua vendaamenores de deZOIto anos".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

B - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
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PROPOSTA DE EMEN::>A À CONSnTUlçÃO N260195
- do Sr. Paulo Gouvêa • que "acrescenta carágrafo 3!:l
ao art. 143 da Constituição Federal". (Apensados: PEC
88195 e F'EC 209/95)
~.ELATOR:Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Cartos Konder Reis em
30/11/99. '
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado. em 15112/99.

PROPOSTA :JE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N5!
234/95 - do Sr. Max Aosenman1 • que -altera a alínea
·b- do inciso X do parágrafo 22 do ano 155 da
Constituição Federal". (Apensados: PEC 612198.PEC
634199).
RELATOR: Decutado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela admissibilidade desta e das
apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N!:l
492197 . do Sr. Robeno VaJadão - que "altera o art. 14
da Constituição Federal, considerando inelegfvels. para
os mesmos cargos, os que tenham sido reeleitos para
os cargos de Presidente da República, ::Ie Governadores
de Estado e ::lo Distrito Federal e de Prefeitosu

•

(ApÊmsaáas: PEC 10/99, PEC 16199, :::»EC 23/99. PEC
. 26199. PEC 64199. PEC 75/99. PEC 99/99, PEC 624/98,

PEC 628/98).
RELATOR: Deputado OSMAR 5ERRAGLIO.
PARECER: pela admissibilidade desta e das
apensadas. com emendas.

PROPOSTA. DE EMENDA À CONSTtT(JlÇÃ.Q N!:l
599/98 • do S:o. Antonio Kandlr - que "dispôe sobre a
realização de revisão constitucional dos dispositivos que
menckJna e dá outras providências".
RElATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: nela admisSibilidaoe. com emenda.

~ROPOSTA DE EMENDA À CONSTiTUIÇÃO N~
632/98 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os artigos
143 e 144 da COnstituição Federal. tomando o Serviço
MUltar voluntário e estendendo as po\(c(as m\lRare$ e
corpos de bombeiros militares a cOr.lpetência paro ~

formação de reservistasU. •

':1ElATOR: Oeputado JOSE ANTONIO ALMEIDA.
?ARECER: pela admissíbilidade.
V!STA ao Deputada AntOnio Carlos Konder Reis. em
30111199.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
vato em separado. em 15/12199.

PROPOSTA OE EMENOA ~ CONST\iU'Ç~O N!! 1199 •
do Sr. Paulo Octávio • que "altera o art. 53 da
Constituição Federal, . que trata da imunidade
parlamentar".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigue!il. em 16105100.
Os Deputados Marcelo Déda e Geratdo Magela
apresentaram votos em separado, em 16108199.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 5199 
do Sr. Caio Riela· que "dá nova redação aos arts. 2.9. I.
11,11I. Ve '\4. § 32, VI. ·c". da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado LU:Z ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibiüclade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (\11
124/99 - ao Sr. Falix Mendonça - que "altera o Capitulo
11I do Titwo V da Constituição Federal,' instituindo a
polícia civil municipal'.
~ELATOR:Deputado EDUARDO PAES.
?ARECER: pela admissibilidade, com emendas.

c - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1/117/95· do S-,
Valdemar Costa Neto - que "altera e rnciui serviços na
lista a que se refere o alt. Sll do Decreto-l.ei nll 406. de
31 de dezembro de 1968, e dá OUtraS providências".
RELATOR: Dep1.1ado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NIl 220198 - d::l
Senado Feceral (PLS 219/95) • que "dispõe sobre o
sigilo das operações de instituIções financeiras e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcldade.
técnica legislativa e, no mérito. Dela aprovação deste e
das emendas da Comissão de Finanças e Tributação
nos termas do Substitutivo. .'
VISTA CONJUNTA aos Oeputados Inaldo Leitão e
Fernando Coruja. em 19/01/00.
O Deputado Antô~1o Canos Biscaia apresentou vato em
separado em 08/02100.

PROJETO 'JE LEI COMPLEMENTAR N~ 242198 • dc
Senado Federal (PLS 77/98) - que "autoriza o Poder
Executivo, a criar a Região Integrac;ia de
DesenvolVImento da Grande Teresina e instituir c
Programa Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina e dã outras provioências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela ccns:itucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado léo Alcântara, em 23105/00.

EMENDA OFERECJDA EM PLENÁRIO REABERTJRA
DE DISCUSSÃO. AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni
106-8/92 • c<ue "institui o Código de Ética e Decoro
Parianr.enta~. .
RELATOR: ~eputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade jurldJcldade
técnica legislativa e, no mérito. pela aProvação, co~
subemenda substitutiva.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Ney Lopes e Vicente
Arruda, em 18/08/99. -
O Oeputado Sérgio Miranda apresentou voto em
separada. em 1 7105/99.

PROJETO :>E LEI NIl 3.887/97 • do Senado Federal
(PLS 32/97) • que "dispõe sobre o tratamento
meDicamentoso da dor em pacientes portadores de
neoplasias comprovadas. por melo de entorpecentes e
dâ outras providências'. '
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela cOJ:l$IitUclonalldaCle, juridlcidade,
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação. com
emendas.

PROJETO DE LEI NIl 4.202198 - do Tribunai Superior
Eleitoral • que "dispõe sobre a criação de Func;5es
CornJsslonacas de Chefe de Zcna Eleitoral. nos
aua~ Pennanemes das Sec~tarias dos Tribun~s

Regionais Eleitorais do Amazonas. Distrito Feditral.
Esprrito santo, Maranhão, Mato Grosso. Mato Grosso
do Sul. Pará, Paralba, Paraná, Rio de Janeiro.
Rondônia. Santa Catarina e SAo Paulo',
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constilucionaJidads, jurldioidBae e
técnica legislatIVa... com emenda.

PROJETO DE LEI ~ 264199 • do senado Federal (PLS
241/97) • que "veda disCriminação praticada contJa
cicadlo anistiado e dã outras providências"•
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, j:..ridlcldade.
técnica legislativa e, no merito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI ~
4.831oCI90 • que "dispõe sobre o funcionamento de
Banco de Olhos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ORo ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 23/05/00.

PROJETO DE LEI N1I629/95· do Sr. Enio Bacel- que
"modifica o art 484 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de
outUbro de1941 - Código de Processo Penal'.
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
P,ARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade.
tecnlca legislativa e. no mérito, pEMa rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados 10010 RosEl e
Mendes Ribeiro Filho. em 30/05100.

PROJETO DE LEI N" 1.7368196 - do Sr. Jair Bolsonaro
• que I proíbe o uso de vocâbulos estrangeiros nos
casos que especifica".
RElATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela inconstitucIonalidade e. no mérito peta
rejeição. '

PROJETO DE LEI NII 1.952/96 - do Sr. Luiz Mainardi·
que "altera dispositivo da Lei nll 7.210. de 11 de julho de
1984, que "ins~itui a Lei de Execução Penal". -
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constituclon8Üdade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.
VISTA ao Dep~ado Jédlo Rosa. em 30/05100.
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PROJETO DE LEI NII 2.787AJ97 • ao Sr. Eduardo Jorge
• que "estaDeJece que o porte de armas de fogo legal
será excl~lvD para militares". (Apensadcs: PL 392199.
PL 400199, PL 479199, PL 581199. PL 752199. PL
798199, PL 849199, PL 851/99, PL 888199. PL 894199.
PL 946/99, PL 982199, PL 995199, PL 998199, PL
1028199, PL 1038/99, PL 1044199, PL 1061/99, PL
1073199. PL 1153/99. PL 1154199. PL 1156199. PL
1245199, PL 1269199. PL 1486/99. PL 1505199. ?L
1566199, Pl 1691199, PL 1811/99. PL 1850199. PL
1862J99, PL 1879199, PL 1959199. PL 2171/99. PL
2298100. PL 2306100. PL 2387100. PL 2482/00, PL
2505/00, PL 2506/00, PL 2679100, PL 2725100, PL
4411198).
RELATOR: Depulado LUIZ ANTONtO FLEURY.
PARECER: pela aprovação parcial cos PLs nlla
2.679/00. 2.38710:> e 2.402100; pela rejeição dos PLs nOs
2.506/00 e 2.725100; e pela desapansBção dos PLs nOs
2.306/00 e 2.505100, todos apensados a este. Pela
constitucionalidade. juridlcldade. técnica legislativa e. no
mérito. pela aprovação deste e dcs demais apensados,
nos tennos do substltut.'vo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e José
Genoíno. em30/05/00.

PROJETO DE L.EI NII 3.2n/97 - do Sr. Jair Bolsonaro 
que "estabelece o direito de o partamentar comt:n[car
Se, pessoal e reservadamente. com o cidadão, quando
eate se achar preso".
RELATOR: Deputado JOSé DIRCEU.
PARECER: pela Inconstitucionalidade. InJurldicidade,
inadequada técnica legislativa 8, no mérito. pela
rejeil;ão.

PROJETO DE LEI NR 3.429A197 - do Sr. Remi Trinta 
que "altera a I'8daçio da lei nR 9.437, de 29 ae fevereiro
de 1997. Introduzindo restrições ao porte de armas, e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela Inconstitucionalidade, l:1juridlcldade,
falta de técnica legIslativa e, no r.'lértto. pela rejeição.

PROJETO DE LEI NV 4.317198 - do Sr. Remi Trinta 
que "acrescenta inciso ao art. 13 do Decreto-Lei nll

3.689, de 3 de outubro de 1941 - CódIgo de Processo
Penal",
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela conetltuclonBlldade, juridicidadà,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação" com
emenlfa.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 3010S/OC.

PROJETO DE LEI NII 333199 • do Sr. Antonio Kandir 
que ·altera e acrescenta artigos à Lei nD 9.279. de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativas
à propriedade Industrial-.
RELATOR: Deputado INALDO lEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidaoe. juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação, r.os
termos do Substitutivo da Com:ssão de Economia.
InddstrlB e Comércio.

PROJETO DE LEI NII 1 .567199 • do Sr. Miro Teixeira 
que "dé nova redação ao art. 424 do Decreto-Lei nll

3.689, de 03 de o\.:tubro de 1941 - Código oe Processo
Penal'.
RELAioR: DeDutado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, InJuridlcfdade
inadequada téc~ica legislativa e, ~o mérito. pel~
rejelçâo.

O - Proposições sujeitas à apreciaçio
conclusiva das Comi$~ões:

URGÊNCIA
(art. 223 C/C 64. § 20 e 30 da CF)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl! 478100 • da
COmiSsão de Ciência B Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1995199) - que "aprova o ato que
outorga permissão Êl Fundação Francisco Cambraia.
com fins exclusivamente ecIucatlvos. na cidade de
Itapecerlca, Estado as Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldicldade e
téCnica legislativa.

TRAMrTAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nl! 616195 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dispõe sobre a criação de um selo único
válido em todo o Paes, com o Intuito de garantirac~
privilegiado a06 portadores de deficiências fislcas-.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade e
técnica tegislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e Minorias,
com emendas e subemendas.

PI;IOJETO DE LEI Nll 1.075A195 - da Sra. Esther Grossi
- que "dlsp6e sobre a responsabilidade do Estado em
educação pt1bUca, e dá outras provldênclas-.
RELATOR: Deputado VICENTE ARl=IUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado José Genoíno, em 18/04/00.
O Deputado José Genofno apresentou voto em
separado. em C2I05IOO.

PROJETO DE LEI NI2 1.321/95 - do Sr. Remi Trinta •
qUe "estabelece normas para o processo de adoção e
l..1111Zação do livro dldállco nas escolas das rades pt1blica
e privada, do ensino fundamental e médio em todo o
Par~. e dá outras providências '. (Apensados: (PL 1569
/96, PL 1S73Ige, PL 1699196).
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: pela constlluckmalldade, juridlcidade e boa
técnica legislativa deste e dos apensados. com
emendas.

PROJETO DE LEI NII 3.334AJ97 ~ do Sr. Paulo Paim 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 31 do Decreto·
Lei nQ 5.452, de 1R de maio de 1943 - ConsoUdaçio das
Leis do Trabalho, proIbindo anotações desabonado...
na Carteira de Trabalho e Previdência SOCial~.

RELATOR: Deputapo MARCELO OÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurtdlclc:lade e
técnica legislativa desle, nos termos dO Substitutivo da
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Comissão oe Trabalho. de Administração e Serv'ço
Públ:co. com subemends.s.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filhc. em 30/05/00.

PROJETO DE lEI ND 3.480A/97 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre c Atendimento Pre1erencial e
Obrigatório ao Idoso nos diferentes níveis de atenção à
saúde, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidada e
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da
Comissão de seguridade Social e Família, com
suoemendas.
VISTA ao Deputado Coriolano Sales, em 30105/00.

PROJETO DE LEI ND 3.528197 - do Sr. Jair Bolsonaro
que ·al1era dispositivos da Lei 1'D 4.591, de 16 de
dezembro de 1964. que dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldicidade.
técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação, com
emendas.
VISTA ao ;)eputado Mendes Ribeiro Filho. em 30/05/00.

PROJETO DE LEI ND 3.773A197· do Sr. Walter Pinheiro
• que "acrescenta paragra10 ao art. 20 da Lei nll 8.C3S,
de 11 ae maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providénclas~.
RELATOR: Depu1ado EDUARCO PAES.
PARECER: pela cons:itucionaliaade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutÍVo.
VISTA ao Deputado lédlo Rosa, em 31105/00.

PROJETO DE LEI NlI 3.838197 • do Sr. Ricardo Barrós •
que ·altera os arts. 56 e 56 d~ Lei n2 6.015. de 31 de
dezembro de 1973· Lei de Registros Públicosu

•

RELATOR: Deputado BISPO RODRiGUES.
PARECER: peta constituclonaiidade, Juridicidade,
técnica leglslatrva e. no mérito, pela aprovação, oom
emendas.

PROJETO DE LEI ND 3.922A197 - do Sr. João Paulo 
que "Institui multa a fomecedores de bens ou serviços
por atraso no cumprimento de prazo de entrega de
mercadoria ou realização do serviço'.
RELATOR: ~eputadoANDRE BENASSI.
PARECER: pela constltuciDnalidade. \..ridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Am~iente e Minorias, com
emendas e subamendas.

PROJETO DE LEI í\I!l 3.987/97 • do Sr. Enio Bac:i • que
'altera prazos por Intlmações por qualquer órgão de
i~prensa, acrescentando parágrafo 311 ao artigo 184 do
CPC'.

.' RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade. jUfidicldade,

I técnica legislativa e, no mérito, pela ""')rovação. nos
termOó; do substitutivo. .

PROJETO ;)E LEI N9 4.403A198 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre mensagens de

prevenção da Sfndrome da Imunodeficlência Adquirida
AiDS em pl'9servativos e absorventes higiênicos".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: peta constitucionalidade, jurldicldade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Seguridade Social e Família, com emendas.

PROJE70 DE LEI NR 4.608/98 - do Sr. Nelson
MarquezelJl- que "dá nova redação ao artigo 213 da Lei
I1 l1 6.015, de 31 de dezembro de 1973".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constltucionatidade, juridicidade,
inadequada técnica legi8tativa e, no mérito pela rejeição.

PROJETO DE LEi NR 4.678/98 - 00 Sr. Agnelo Queiroz·
que "!JlOdltlca a redação do § 411 'CIo art. 24 da Lei "2

4.541. de 16 de dezembro de 1964-.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitu=lonalidade. juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação.

PC40JETO DE LEI N9·240/99 - do Sr. ?rofessor Luizinho
- que -acrescenta dispositivo à Lei ni! 6.194, de 19 de
dezembro de 1974. para obrigar a diVUlgação co seguro
obrigatório DPVAT aos segurados".
RELATOR: Deputado FERNAI\;DO CORUJA.
PARECER: pela oor.stitUciona:idade. juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO OE LEI NR 406/99 - do Sr. Simão Sessim 
que 'acrescenta' artigo ã Lei nll 6.015. de 31 de
dezembro de 1973, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legisiativa e, no mérito. pela aprovação, nos
tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI Nll 451199 - co Sr. Enio Baocl - que
"dispõe sobre prazo para retirada de autos em carga por
advogadas e da QUtras providências".
RELATOR: Deputado R!CARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juriaicidade e. no
mérito, peta rejeição.

PROJETO DE LE! Nr.! 452199 - do Sr. Enio Baccl - que
·altera o parágrafo único do art. 407 da Lei nll 5.869, de
'1 de janeiro de 1973 e dá outras providências '.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurldicidade,
té:nfca legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N9 481/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"isenta do pagamento de taxas para obtenção de 2' via
de documentos públicos pessoais (carteira de
Identidade, certidão de nascimento, titulo de eleitor.
atestado de óbIto e outros). as pessoas que
comprovadamente estiverem desempregadas ou
percebam até 02 (dois) salários rnfnimos e dá outras
providências". .
RELArOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pel~ constitucionalidade.' juridicidade.
técnica legislativ's. e. -nQ mêrito. pela aprovação, nos
termos 00 Substitutivo.
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PROJETO OE LEI NlI 494199· do Sr. Enio Baccl • que
'pennlte substituição de testemunhas até 5 (cinco) dias
da auafência e dá outras proviClénciss".
RELATOR: Deputado ANíONIO CARLOS SISCAIA.
PARECER: peta constmJc\onalidade, ;uridicidade.
té<:n:ca legistatlva e, no mérito, pela aprovBção, nos
tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NlI 992199 • do Sr. Josué Bengtson 
Que "altera dispositivos do C6digo de Processo eivi.,
referente à execução por quantia Certa contra devedor
sotvente'.
~EL.ATOR: Deputado ANDRÉ BENA$SI.
PARECER: pela conatituclonalldade. juric1K::dade.
técnica legislativa, e no mérito, pela reJeiçlo.

PROJETO DE LEI N!Z 2.654/96 • do Sr. Agnelo Queiroz·
que "dispõe sobre a oorigatoriedada de oonstar o prazo
de validade nas certidões expedJdas pela Admin~o
Pública Federal' .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORl.JA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decur.so:3a Sessão
Última Sessão: 05/06/00

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES\

DeculSo:2B Sessão
Última Sessão: 06/06/00

Substitutivos Cart. 118,11 e § 1°)
Projetos de Lei (art. 119, I)

A O A ·11 d Co...... I lid d AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO- a na 88 a n.,...uc ona a e, EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
Juridicldade e Mérito: cOM/ssAo

PROJETO DE LEI NV 3.173-8197· do Senado Federal
(PLS 22/96) • que wdl8p6e sobre 08 documentos
produzidos e 08 arqu:vados em me~ eletrônIco e dá
outras provldên~as·.(Apen;sado o PL n ll 1.808199)
RELATOR: Oepuiàdo.JOSE ROBERTO BATOCHIO

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nll 1.714·AI98 - do Sr. Luciano Zica 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
exames de identlficaçio de hElmoglobinopatias nas
matemidac1es e estabelecimentos congêneres e dâ
outras providências-.
(Apensados os PLs nls 1.731196 e 1.775196)
RELATOR.: Depulado MARCELO DÉDA

-PROJETO DE LEI Nll 2:796-8197 - do 5r. YaJdeci
Oliveira • que "dIspõe sobre o uso ao Bromato de
Potássio n8 farinha e nos produtos de panificação·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

Substltuth,os (art. 119. Ue § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECéBERAo
"-EMENDAS APRESENTADAS POR· MEMBROS DESTA

COMISsAO.

A • Da AnAlise da Constitucionalidade,
Jurldlcidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NR 575199· do Sr. Glovannl Queiroz
- que ·orla Área de Preservação Temporária - AP'T".
(Apensado: PL. nll 1.578/99)
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

COM'SSÃODE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSOES)

DeculSo: 4° Sessão
Última Sessão: 02/06/00

Projeto de LeI (art. 119, I e § 10 )

PROJETO DE LE\ Nt 2.217J99 ~ do Sr. Aldo Rebelo •
attera o art. 411 da Lei nt 6.766, de 19 de dezembro de
, 919, e dá outras providências.
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

Local: Sala de Reuniões do ES1)8Ço Cultural
Horário: 10h

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
TURISMO

ASSUNTOS:

I- Agenda dosGru~de Trabalho
" • Definlçào da 8gt't~ da Subccmissão para o mês de
;unho

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (216/00)

Substitutivo (art.119, II e § 1111
)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nt 2.491/00 - do Sr. Léo Aletnte.ra 
que -dispõe sobl'9 a aplscação de p8rçela do lucro
líquido das empresas em projetos ambientais"
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA.

PROPOSIÇÕES EM FASe DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (6 SESSÕeS)

Decurso: 4 a sessão
Última sessão: 02/06/00

Projetos de Lei (art.119. I e § ia)

PROJETO DE LEI NQ 4.290-Al98 - do Sr. Vic Pires
Franco - que "dispõe sobre a criação da Zona Franca de
SII:üarém. no Pará-o
',AElATO~: Oepulado JURANOIL JUAREZ

PROJETO DE LEI NIl 1.484·Al99 - do Sr. Átila Uns 
que ·cria ãrea de IIv.. comércio no Munlcipio de
Parintins. no Estado ::la Amazonas e dã outras
pravldênclas·.
AELATOFl: Deputado JURANOIL ';UAREZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVlSOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:S8 Sessão
ÚIUmaSessão:OYO~OO

Projetos de lei (art. 119. I e § 1D
)

PROJeTO DE LEI NIl 1.432-A/99 - da Sra. Alclone
AthByde - que dinstitui o 12 de agosto como ~Ia

Nacional da Juventude-.
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO

PROJETO DE LEI NIl 1.728-AI99 - àa Sr. Joio
Henrique - que "denomina 'Aeroporto Joio Silva FHho' o
aeroporto localizado na cidade de Pamalba, Estado do
Plauf'.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE lEI N!I 2.7'16/00 - do Sr. Rubell8 Furtan
- que "acrescenta Inciso ao art. 12 da Lei nll 9.394, de
20 de dezembro de 1996".
REALTOR: Deputado C:..6VIS VOLPl

PROJETO DE l.EI NlI2.7H/OO - 00 Sr. RUbenS Furlan
- que'ecrescenta inciso ao art. 27 da Lei nll 9.394, de
20 de dezembro de 1996". Apensado o PL "2 2.881/00.
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO

PROJI:TO DE LEI NV 2.727/00 ~ do Sr. Geasivaldo
Isaías - que •acrescenta parágfatas ao an. 6It da L.e\ nll

9.394. de 20 de dezembro as 1996, que dispõe sobre as
diretrizes e bases da educação nacional • LOB 
propo«eionando melhorias no ensino 1undamental. e da
outras providências'. •
RE1.ATOR~ Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

PROJETO DE LEI N2 2.744100 - do Sr. Átila Ura - que
'altera a Lei nO 9.191, de 24 novembro de 1995, que
instituI o exame nacional de çursos de graduação·.
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE 1.Er Nll'2.792I00 - do Sr. Marcefo Déda
que "acrescenta dispositivo à lei nli 9.870. de 23 de
novembro ae 1999, 'que 'Dispões sobte o vator tOla' das
anuidades escolares e dá outras prcvidlnciu".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COElHO

PROJETO DE LEI NR 2.80S100 - dO Sr. Ricardo
Ferrsço - que "estende o Prognuna N8Cional de
Alimentação Escolar para os cftás não leIIVQ8'.
RELATOR: Deputado PROFESSOR lUIZINHO

PROJETO DE LEI NR 2.840100 - da Sr& &1her Groui
- que aestabel6Ce procedimentos relatfvQs ao
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cumprimento da prioiidade na oferta de vagas para o
eneinomédlo"
RELATORA: Oeputada CELECITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI Nll 2.874100 - da Sra._Jandlra
Feghall - que "dispõe sobre·!>' financiamento das
universidades federais 'e institui o Fundo de Apolo ao
Desenvolviment~do Ensino Superior (FADES)"..
R~LATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI ND 2.S84I00 - do Sr. Padre Roque 
que "acrescenta parágrafo único ao art:' 79 da lei nll

8.069, de 13 de julho de 1990".
R~LATOR: Deputa~o EDUARDO SEABRA

----
PROJETO DE LEI Nll 2.889/00 - do Sr. Gllmar
Machado e outros· que "institui o Fundo de Promoçio
dó Desporto Educacional e de Base· FUNDESP, com a
finalidade de fomentar as práticas desportivas de que
trata o art. 217 da Constituição Federal". , '
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO OE LEI NlI 2.893/00 - dó Sr. Ronaldo
Vascancellos - que "dispõe sobre a criação do Serviço
Social do Turismo - SESTUR, e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Turismo - SENAIUR"•
R.~I.,ATORA: Deputada MARISA SERRANO

P~OJETO DE LEI Nll 2.899100 - 'dó Sr. Luis BarbóSa 
que ,nstitul o grau de Bacharel em Ciências JurídiCas
como requisito indispensável à nomeac;io e exercício de
cargo de Delegado de Policia-
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI Nll 2.978/00 - do Poder Executivo
(MSC 4471.00) - que "Institui contribuição de intervenção
de domfnio'8Con6mico·destinada a financiar o Programa
de Estimulo à, Intetaçio Universidade-EmpreSa para
Apolo·. Inovação 'fi dá ?utras providências".
RELATOR: 'Deputado ATlLA LIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RÊCEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (8rt.119, 11 e § 1°)

Decurso: 4" Sessão
(Jltlmo'dia: 02/06/00

A PRORo.SIÇÃO ABAIXO SOMENIE RECEBERA
EMENDAS-APRESENTADAS POR MéP;.fBROS DESTA
COMISsAo,

A'; Da Análise da Adequaçi~Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NII 3.115-Al97 - do Sr. Luiz Cartos
Haulv - que "modifica o art. 15 da Lei nO 6.404, de'15 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre 88 sociedades por
ações". (Apensados: PL.'s nlls 3.519/97 e 1.000199)
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
PARECER: Pela não Implicação da matéria em aumento
ou dlmlnulOão da receita ou da despesa pllbllcas, não
cabendo pronunciamento quanto ~ adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
das emendas de n'ls 21, 22, 50, 68, 75 e 83; pela
aprovação parcial das emendas ,de nlla 4, 7, 8, 11, 12,
13, 23, 24, 25, 26, .33, 36, 42, 43, 48, 49, 55, 56; 71, 72,
n, 86,89,95,102,104,107,111,112,114,116,117,
118,119,121,122 e 130: pela rejei9io das emendas de
nlle 1, 2,3,5,6,9,10,14,15, 16, 17, 18,19,20,27,28,
29, SO,-31 , 32, 34, 35, 37, 38,39,40,41,44,45,.46,47,
51,52, 53,54, õ1, 58, 59, 80,61, 82,63,64,65,66,67,
69,70,73,74,76, 7B, 79, SO, 81,82,84, 85,'S7, S8, 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 e 129, apresentadas nesta Comissão; e pela
aprovação do Projeto de Lei nll 3.115197 e dos PL's nlls
3.519197 e 1.000/99, apensados, com Substitutivo.

Projetos de Lei (art. 119, re § ia)

Decurso: 58 Sessão
Último dia: 1% 6/00

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54. 11):

PROJETO DE LEI NR 4.089-A198 - do Sr. enio Baccl 
que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamografla, custeados pelo SUS".
(Apensados: PL's nlls 848/99 e 441/99)
RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO

B· Da AnAlise da Adequação Financeira e
Orçamenüria e do Mérito:

PROJETO DE LEI NQ 3.S00-AJ93 - do senado Federal 
que "altera o i\l'dgo 7G da lei "11 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, para pennitir novas deduções no
imposto de renda das pessoas físicas". (Apensados:
PL's nDs 273195, 322195, 412195, 436195, 1.472196,
1.623/96, 3.880/97, 4.563198, 152199 e 1.538/99)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI NII 1.899-Al99 • do Sr. Luiz
Blttencourt - que "altera a Lei n8 7.8'l:l, de 27 de
setembro de 1989, para dispor sobre a aplicaçio dos
recursos do Fundo Constitucional de Rnanciamento do
Céntro-Qeste ".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NI 2.711/00 -elO Sr. Milton Temer
que ·dispõe sobre a Incidência do imposto de renda
sobre rendimentos pagos em eumprimento de decl810
judicial".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
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PROJETO DE LEI NI! 2.822100 - do Sr. Nelo Rodolfo 
que 'concede remIssão da taxa de fiscaJização do
mercado de valores mobiliários nos casos Que
especifica ".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO oe LE! NR 2.872/00· do Sr. Simão Sesslm •
que 'dispõe BODre o direcionamento dos recursos
captados pelas entidades Integrantes do Sistema
FInanceiro da., Habitação - SFH, e dá outras
provldência:su.

~ELATOR:Deputado MAX ROSENMANN

?ROJE":'O DE LEI NR 2.862/00 • do Sr. Milton Temer·
que "dá nova redação ao art. 12 da lel nQ 7.713. de 22
de dezembro de 1988, que dispõe sobre a incidênclB do
Imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente '.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Local: Plenério 16, AnelCo 11
Horário: 10h

AUDI~NCIAPÚBLICA

TEMA:
DlscusBio sobre a Proposta de FIScalização Fina:,ceira
nll 26100. de autoria do Deputado Gervàsio Silva.

CONVIDADOS:
-Oro AUGUSTO CÉSAR TRAMUJAS SAMWAYS •
Presldeme do Sindicato das Distribuidoras Regionais
Brasileiras de Combustfveis • Brasllcom
• Or. AlÍSIO MENDES VAZ • Diretor do SIndicato
~aclonal dos Distribuidores de Combusliveis e
LUDriflcantes • Sindlcom
- Or. LUIZ FELIPE LOPES DE SOUSA· Diretor·
Executlvo da Federação Nacional do Comércio Varejista
de Combustfvels e Lubrificantes - Fecombustrveis

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEF'ESA

NACIONAL

Local: Plenário 3. Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
Debater as impficaçóes as PEC nll 203-A, de 1995
(apensada à prooosta de emenda à Constituição nll 445,
de 19n), referente à imprensa.

CONVIDADOS:
·EVANORO GUIMARÃES, Vice-Presidente de Relações
Institucionais das Organizações Globo:

-FLÁVIO CAVALCANTI JÚNIOR, Diretor-Regional do
SBT em Brasília;
-GABRIEL PRIOLLI. apresentadcr do programa
'Opinião Brasil·.

COMISSÃO' DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfuA

Local: Autitório ao Espaço Cultural
Horérlo: Das 9 às 18 horas

SEMINÁRIO

TEMA:
Ooenças ocupacionais
Saúde do trabalhador
Papel do Estado e responsabilidade social

PROGRAMA

Abertura:
- Deputado CLEUBER CARNEIRO. Presidente da
Comissão de seguridade Social e Família·
- Deputado JOVAIR ARANTES. Presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público

Painel:
saúde, VIgilância e AssIstência â Saúde do Trabalhadar

Coordenadores:
• Deputada ORo ROSINH.A e Deputado PAULO ROCHA
- ORA. JACINTA DE FATIMA SENNA - Departamento
de Saúde do Trabalhador do MinIStério' da Saúde
- DR. OSMANI TEIXEIRA DE ABREU, Diretor de
Relações Industriais da FIAT/AutomóveUBH - Membro
do Conselho de Relações de Trabalho da Confederação
Nacional da Indústria· CNI
- DR. SEBASTIÃO PINHEIRO, Engenheiro Agrônomo 
UFRS
- DA. PAULO CÉSAR C. E SrLVA. representante do
Sindicato do Ramo Qufmlco e Petroleiro da Bahia
- ORA. MÔNICA ANGEUM G. DE LIMA - Cent:-o de
Estudes da Saúde do Trabalhador - BA

Painel:
PreVidência: Acesso aos Direitos e Beneficios

Coordenadores:
- Oeputado RICARDO 3ERZOINI e Deputado WALTER
PINHEIRO
• DR. SEBASTIÃO FAUSTINO DE PAULA, Diretor de
Beneficios do INSS • Ministério da Previdência e
Assistência Social
• PROFl ADA ÁVILA ASSUNÇÃO, Depanamento de
Medicina Preventiva da UFMG
• ORA. EMrUA CÂMARA, Confederação· Nacional dos
Bancários - CNBlCUT
• ORA. MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA, Pesquisadora
da Fiocruz - RJ



AVISOS

PROPOSIÇÕES EM· FASE .. DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 18 sessão
Última.Sessão: 07/06/00

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO O:: LEI N~ 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá .- que 'dispõe sobre O Indlce a ser aplicado f'OS
reajustes dos beneficIos c:a Previdência $oolal e dê
outras providênciasN

•

RELATOR: Deputado ';ORGE ALBERTO

PROJETO DE LEi NIl 3.994·AI97· do Sr. Enio Baeei •
que "dispõe sobre a :'eserva de vagas nas creches
públicas para erianças portadoras de oeflciência flsicas
e mentais e dá outras providências·.
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N9 540-A/99 • do Sr. Paulo José
Gouvêa - Que "acrescenta dispositivo à Lei nQ 8.242. de
12 de outrubro de 1991. destinando dois por cento da
arrecadaçâo das loterias ao Ft.ndo Nacional para a.
Criança e o Adolescente".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI Nl! ~.72'·AI99 - 00 Sr. Agnelo
Queiroz - que "Dispõe sobre o fu."cionamento de
piscinas coletivas e pÍlbl;cas e dá OL.1ras providênicas·.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI Nl! '.929199 - da Sr-. Lidia Quina.., •
que 'acrescenta dispositivos à Lei rol! 7.853. de 24 de
outubro de 1989. a fim de dispor sobre Intermediação do
trabalhe do deficiente físico por parte das entida~es

asslsténclais' •
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA

PROJETO DE LEI NlI '.938199 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera a L.el nll 8.069, de , 3 de julho de 1990 • EstaMo
da Criança e do Adolescente. definindo a permanência
de Internos nas FEBEMs. exclusivamente para menores
de 18 anos e dá outras providencias' .
RELATOR: Deputado CELSO G1GLIO

PROJETO ::>E LEI Nll 2.054199 • do Sr. Wanderley
MartinS - que "introduz parágrafo no art. 74 e no inciso
VII do art. 81 da Lei nO}. B.C69. d& 13 de julho de 1990
que dlsp6e sobre o Estatuto da Criança. -e do
Adolescente'.
RELATOR: Deputaao CELSO.GIG~IO

P;ROJETO DE LEI N12 2.1 19199 ~ do Sr. Wagner
;SaIustiano - que "dispõe sobre incenr.vo fiscal para
aluda & crianças e famOlas carentes".
RELATOR: Deputaao CELSO GIGLlO
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Painel final:
Apresentaçâo dos
encaminhamentos

relatórios dos painéis e
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PAO~ETO DE LEI N!!! 2.182199 - do Sr. Djalma Paes _
que acrescenta parágrafo ao art. 103 C8 Lei nll 8 069
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança ~ d~
AO?lescente•. d1spondo sobre antecedentes delituosos
apos os dezoito anos de idade".
~LATORA : Deputada LÚCIA VÂNIA

. PROJ.E'fO DE LEI Nlt 2.192199 - da SrA. Miriam Reid _
que altera artigos ~ Lei n2 8.069. de 13 de julho de
199~ - Estatuto aa <?nança e do Adolescente - relativos
à onentação vocaclonal de adolescentes em conflito
com a lei".
RELATORA: Deputada LiDIA QUINAN

PROJE70 DE LEI N9 2.286/99 - do Senado Federal
(PLS 24'199) - que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcionaf e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LiDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N2 2.335/00 - do Sr. Freire Júnior _
que "altera os arts. 149, 150 e 194 da L.ei nll 8.069. de
13 de julho de 1990, que dlspãe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente",
RELATORA: Deputada RITACAMATA

PROJETO DE LEI Ng 2.383/00 - do Sr. Gastão Vieira 
que ·al1era o art. 18:> da LeI nll 8.069. de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - e dá
outras providências.
RELATORA: Deputada LiOIA QUINAN

PROJETO DE LEI N!l 2.566100 - do Sr. Nilson Mourão 
que "acrescenta artigo à Lei nll 8.089, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente"
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N!l 2.608/00 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "Dispõe sobre a adoção, pelas
instituições e profissionais de saúde. do Prontuário
Médico Obrigatório - PMO. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N" 2.724100 • do Sr. Carlos Mosconi 
que "Dis;)Õe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios
farmacêuticos colocarem os preços de medicamentos
em suas propagandas comerciais".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI Ne 2.726/00 - do Sr. Gustavo Fruet·
que "dispõe sobre a adequação de pessoal de
enfermagem nos hospitais privadosQ

•

RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJE70 DE LEI NIl 2.740/00 • do Senado Federal
( PLS roR 258199) • que "institui a obrigatoriedade de

_prestação de atendimento cir(Jrgico-pléstico a
portadores de defeitos físicos causadores de sofrimento .
moral relevante".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI NR 2.802/00· do Sr. Nelo Rodolfo •
que "tO'Tl8 obrigatória a realização de exames para
detecção orecocB do cãncer de próstata nas unidades



Convidado:
• Or. JOSÉ PAULO BISOL, 5ecretálfo da Justiça e~
Segurança do Rio Grande do Sul. que fará exposlçio
sobre o tema: 'Modificações necessárias no sistema de
segurança pública. preVistas na Cor.stituiçêo Federal".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.

:..ocaI: Plenário 12, Anexo /I
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE ReCEBERA
eMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO :>E LEI NIl 1.515/99 • do Sr. Bispo Rodrigues
- Que "altera o art. 130 da Lei nll 9.503. de 23 de
setembro de 1997, que i~ul o C6digo de Trânsito
Brasileiro'.
RELATOR: Deputado Pl-lllEMON RODRIGUES

Decurso: 5& sessão
Última sessão: 1°.06.00

Substitutivo (art.119, U, do RICO)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOME!VI5. RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/ssAo

PROJETO DE LEI NfiI 2.676/00 - 00 senado Federal
(PLS n2 572199) - que "dispõe sobra a gratuidade do
transporte coletivo umano para crianças nos CS$Os que
especifica" (apensados os PLs. nfils. 826199. 1.025199.
1.951199 e 2.769199).
RELATOR: Deputado GONZAGA PAmlOTA

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL.. ...
COMBATE A VIOLENCIA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
02/06/00)

COMlssAd DE TRABALHO. DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

~

PUBLICO

Substitutivos (alt. 119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

DecutSo:18 sessão
Última Sessão: 07/06/00

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

PROJETO DE LEI NSl2.81610Q· do Sr. Rubens Bueno·
que "Altera a redação QO art. 126 da Ler nll 8.213. de 24
de ;ulho de 1991, para determinar prazo para
julgamento de recursos interpostos junto ao Conselho
de Recursos da Previdência Social'.
RELATOR: DeputaDO AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI NfiI 2.821/00· do Sr. Neto Rodolfo •
que "Institui a Carteira de Prevenção do Ctmcer
Glnecoiógico e Mamário. e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEi NO 2.835/00.0 do Sr. José Carlos
Coutinho • que 'psnnlte o desconto do Imposto ae
Renda apagar. de despesas com a manutenção ae
excepcionaIs·.
RELATOR: Deputado ORo BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI NII 2.enlOO • co Senado Federal
( PLS nll 327/99) - que "dispõe sobre a gratuidade aa
realização de exames de Código Genético (DNA) para
irstruir processos de reconhecimento de patemidadeu

RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI NII 2.879/00 • do Senada FederaJ
( PLS n' 474199) • que "Institui o Dia Nacional de
Vacinaçio contra Hepatite B" .
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI NO 2.90SlOO • da S.... Luci Choir.acKi
- que "assegura ac;aes de ss:jde no ambiente domiciliar
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA

PROJETO DE LEI NII 2.807/00 - do Bispo Wanderval •
que ·Dlspõe sobre a concessão de cesta bãsica mensal
aos aposentados e pensionistas que percebam até dois
salários mlnimos mensais·.
RELATOR: Deputaoo MARCONDES GADEUiA
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que mantêm convênio com o Sistema Único de Saúde - PROJETO DE LEI NI! 2.297/00 - do Sr. Marcos ~Orltn •

SUS·. que "altera a Lei nll 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. e
RELATOR.Oeputaoo ECUAROO JORGE à Lei n2 9.472, de 16 de julho ele 199r.

RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE



PROJETO I?E LEI N2 1.615-A, 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",
(Apensado: PL nll 3.093/00).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 11, Anexo 1\
Horério: 10h
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COMISSÃO ESPECIAL Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PEC 151-A/95 EAPENSADAS
•SEGURANÇA PUBLICA

Convidado:
- Dr. 01000 FIGUEIREDO MOREIRA NETO,
Procurador aposentado do Estado do Rio de Janeiro.

PROPOSTA DE E~ENDAÀ CONSTITUiÇÃO Nll 151-A,
DE 1995· do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que "altera
a redação do Inciso II do art. 37 e do § 7V do art. 144 da
Conetitulção Federal". (Apensadas as PEca nlls 156
Al9S, 514-AI97 é 813-AI9B)
RELATOR: ·Oeputâdo ..ALB~RTO FRAGA.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 2.186196

ASBESTOIAMIANTO

AVISO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-G/96 - PRECATÓRIOS

(SUBSTITUTIVO DO SENADO)

AVISO

PROPOSlçOeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (10
SESSÕeS)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: ia Sessão
Última sessão: 14.06.00

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (02/06/00)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 2.186. DE 1996 - dos Srs.
Eduardo Jorge e Fernando Gabeira - que adlspõe sobre
a substituição progressiva da produção e da
comercialização de produtos que contenham
asbesto/amianto, e dá outras providências". (Apensado:
Pl nR 1.423199).
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO.

CPI - OCUPAÇÃO DE TERRAS
~ -

PUBLICAS NA AMAZONIA
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de .
Emenda à Constituição nll 407-G, de 1996 - que "altera
a redação do'artigo 100 da Constituição Federal'. tocai: Plenário 7, Anexo 11

Horário: 10h .

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 - AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AVISO

PROPOSIÇOES EM FASE DE
,R-ECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5" Sessão
Últlma sessão: 01.06.00

1) Audiência Pública com a convidada:
MARrLJA MARRECO CERQUEIRA, Presidente do
IBAMA.

2) Apreciação dos Requerimentos de nOs:
71, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93. 94, 95 e 96.
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111· COMISSÕeS MISTAS

CO.MISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO
Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10 h

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

A• Relatórios:

Apreciação dos Destaques ao Relatório Final do Plano
Plurianual - PPA 2000/2003 (Projeto de Lei rf. 019199
CN).
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

NOTA:
FOflLJULÁRIO PARA ErjlEN~AS clspmjvEL

f<AS SECRETARIAS DAS C0tv1ISS0ES,
, .

HO:lAíljO: DE 09:)0 AS 12::0 E 13:3J AS 18:'<)

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 2 minu-
tos.) .
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Vespertina em 31 de maio de 2000

Presidência do Sr.: Michel Temer, Presidente
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res:
Às 17horas e 8 minutos comparecem os Senho-

Michel Temer
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad

Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

PSDB PSDB/PTB
PT
PMDB PMDBIPST/PTN
PP.B
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PTB PSDB/PTB
PT
PFL
PSDB PSDB/PTB

RORAIMA
Airton Cascavel
Almir sá'
Francisco ~odrigues
Luis Barbosa
Robérlo Araújo
Presentes de Roraima 5

AMAPÁ
Sadu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes de Arnapã 5

PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
Nilson Pinto
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes de Pará 11

AMAZONAS
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Paudemey Avelino
Vanessa Grazziotin
Presentes de Amazonas 5

Partido

PPS
PPB
PFL
PFL
PL

PSDB
PPB
PTB
PMDB
PFL

PFL
PFL
PPB
PFL
PCdoB

Bloco

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PSBIPCDOB
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RONDONIA
Agnaldo Munl2:
Eurrpedes Miranda
Marinha Raupp
NUton Capixaba
Presentes de Rondonla 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro
JoAo Tota
José AJeksandro
Márcio Blttar
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes ~e Acre 6

TOCANTINS
AntOnio Jorge
Darci Coelho
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
Presentes de Tocantins 4

MARANHAo
Antonio Joaquim AraCjo
Cesar Bandeira
ElIseu Moura
GastA0 Vieira
Joêlo Castelo
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Nlce LobAo
Pedro Fe,mandes
Pedro Novais
Presentes de Maranhão 10

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa
Inácio Arruda
Manoel Salvlano
Mauro Benevides
Moronl Torgan
Nelson Otoch
Raimundo Gomes de Matos

Vicente Arruda
P.....ntes de, Cearã 12

PlAuf
AtUa Ura
Gessivaldo Isalas
Joio Henrique
Themfstocles Sampaio
Welllngton Dias
P....ntes de Plaul 5

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Partido

PPS
POT
PSDB
PTB

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PSDB

PTB
PFL
PMDB
PMDB

PPB
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB

PSDB
PL
PSDB
PSDS
PCdoB
PSOS
PMOB
PFL
PSDB
pses

pses

PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT

Junho de 2000
Bloco

PSOBlPTB
PSDBlPTB

PUPSL

PSDB/PTB

PSDBIPTB

PMDB/PSTIPTN
PMDB/PSTIPTN

PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB
PSB/PCOOB

PMOB/PST/PTN

PSDBIPTB
PUPSL
PSDBIPTB
PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PSOB/PTB
PMOB/PST/PTN

PSDB/PTB
PSDBIPTB
PSOBIPTB
PSOSIPTB

PSOBIPTB
PMDBIPSTIPTN
PMDBlPST/PTN
PMOB/PST/PTN
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RIO GRANDE DO NORTE
Laire Rosado
Lavoisier Maia
MOcloSâ
Presentes de Rio Grande do Norte 3

PARAíBA
Adauto Pereira
Amíando Abfllo
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Oamiao Feliciano
I"aldo Leitão
José Luiz Clerot
Ricardo Rique
Presentes de Parafba 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo
Carlos Batata
Clementino Coelho
Fernando Ferro
Inocêncio ORveira
Joel De Hollanda
José MCtcio Monteiro
Luiz Plauhylino
Marcos de Jesus
Pedro Corrêa
Salatiel Carvalho

Presentes de Pernambuco 13

Partido

PMOB
PFL
PMDB

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSOB
PMDB
PSOB

RFL
PSOB
PoPS
F'T
PFL
'PFL
PFL
PSOS
PSDS
PPB
PMOB

Bloco

PMDB/PST/PTN

PMDBIPST/PTN

PMOBIPST/PTN

PMDBIPST/PTN '
PMOBIPST/PTN
PSDB/PTB
PMDBIPST/PTN
PSDS/PTS

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB

PMDB/PST/PTN

ALAGOAS
Albérico Cordéiro PTB PSDB/PTB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Joaquim Brito PT
José Thomaz NonO PFL
luizOanlas PST PMDB/PSTIPTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagou 8

SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PPB
José Teles PSOB PSDBIPTB
Marcelo Oéda PT
Pedro Valadares PSB PSBIPCDOB'
Presentes de S..glpe 4
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. Partido Bloco

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB PMDBIPST/PTN
Eujáclo Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB
FrancistOnlo Pinto PMDB PMDBIPST/PTN
Geddel Vieira Lima PMDB PMDBIPST/PTN
Geraldo Simões PT
Jutahy Junior P"SDB PSOB/PTB
Leur Lomanto PFL
Mário NBgromonte PSOB PSOB/PTB
Nelson Pellegrlno PT
Nilo Coelho PSOB PSDB/~TB
Paulo Magalhães PFL
Reglnaldo Germano PFL
Ursicino Queiroz PFL
Waldir PIres PT
Yvonilton Gonçalves PPB
Presentes de Bahia 19

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
AntOnio do Valle PMDB PMOB/PST/PTN
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB
Cleuber Carneiro PFL
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB
Fernando Oiniz PMOB PMDB/PST/PTN
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN
Herculano Anghlnettl PPB
João Fassarella PT
João Magno PT
Lael Varella PFL
Mário Assad JOnlor PFL
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
OdelmoLeAo PPB
Olimplo Pires por
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Saraiva Felipe PMOB PMDB/PST/PTN
Zalre Rezende PMOB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mim.Ge~ 23

EspfRITO SANTO
A1ofzlo Santos PSDB PSOB/PTB
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB
João Coser PT
Magno Malta PTB PSDB/PTB
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Max Mauro PTB PSDB/PTB
RIcardo Ferraço PSOP PSDB/PTB
Presentes de &plrlto Santo 7
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PSDB PSDB1PTB
A1merinda de Carvalho PFL
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB
Dr. Heleno ' PSDB PSDB/PTB
Eduardo Paes PTS PSDB/PTB
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN'
João Sampaio POT
Jorge Wilson PMOB PMDB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luis Eduardo por
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN
Miriam Reid por
Miro Teixeira POT
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL
Paulo Baltazar PSB PSBIPCOOB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feljó PSDB PSDB/PTB
Rodrigo Maia .PTS PSDB/PTB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Wandérley Martins POT
P....ntes de Rio de Janeiro 30
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P.rtldo Bloco
SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB PSOB/PTB
Alberto Mourão PMDB PMDBIPST/PTN
André Benassi PSDB PSOBlPTB
Antonio Carlos PannunzJo PSDB PSOBIPTB
AntonIo Paloccl PT
Bispo Wanderval Pl PUPSl
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPB

, Dr. Evllásio PSB PSB/PCDOB
Dr. Hélio POT
Eduardo Jorge PT'
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
José Dirceu PT
José Genofno PT'
L!Jiz Antonlo Fleury PTS PSOBlPTB
Luiza' Erundina PS~ PSBlPCDOB
Marcelo Barblerl PMDB PMOBIPST/PTN
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB PMDBIPST/PTN
Neuton lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB PSOB/PTB
Paulo lima PMDB PMOB/PST/PTN
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzolni PT
RIcardo Izar PMOB PMOB/PST/PTN
Rubens Furlan' PPS
Silvio Torres PSOB PSDBlPTB
Teima de Souza 'PT
Wagner Salustiano PPB
Presentes de São Paulo 33

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Wilson Santos PMOB PMOBIPST/PTN
Presentes de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMOB PMOBIPST/PTN
Maria Abadia PSDB PSOBJPTB
Pedro Celso PT
Presentes de Distrito Federal 3
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GoIÁs
Euler Morais
Jovair Arantes
Juqulnha
Lidia Quinan
Luiz Blttencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Vllmar Rocha·

Presentes de Gol. 12

MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi

DIÁRlODA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PMDS
PSDS
PSDB
PSDS
PMOS
PMOB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL

PMOB
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Bloco

PMDB/PSTJPTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso do Sul 2,

PARANÁ
Airton Rovedà
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
FlávioAms
Gustavo Fruet
Iris Simões
José Carlos Martinez,
Luiz Carlos Hauly
Moacir Micheletto
Odflio BalblnottL .
Osmar Serraglio
Rubens Bueno~'.:

Santos Filho
Presentes de Paraná 13

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edlnho Bez
Femar'ldo CoruJfJ;·
HugoSlehl
João Matos
José Carlos Vieira
Ralmundo Colombo
RenatoVianna"
Serafim Venzori
Presentes de Santa Catarina 10

PSDS
PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PTB
PTB
PSOS
PMOB
PSDB
PMDB
PPS
PFL

PFL
PT
PMOB
POT
PPB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
POT

PSOB/PTB
PSDBIPTB

PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN
PSOB/PTB
PSDBIPTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSOBIPTB
PMOB/PST/PTN

PMOB/PSTIPTN.

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
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Partido Bloco
RIO G'RANDE DO SUL
.AdAo Pretto PT
Airton Oipp POT
Alceu Callares por
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Darcísio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN
Enio Bacci por
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT

'. Júlio Redecker PPB
Luis Ca~os Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSOB/PTB
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB '
Valdeci Oliveira PT.
Waldir Schmidt PMDB PMOBIPST/PTN
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PS'OB PSOB/PTB
.PrtlIntesde Rio Grande do Sul 25
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I - ABERTURA DA SESSÃO Depreende-se, pois, da leitura desses três arti-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de gos da Constituição, Sr. Presidente, que é taxativo o

presença acusa o comparecimento de 272 Srs. Depu- mandamento de que à Comissão Mista de Planos,
tados. Orçamentos Públicos e Fiscalização, instituída na

Está aberta a sessão. conformidade do § 1ºdo art. 166, cabe, sem qualquer
Sob a proteção de Deus e em nome do povo sombra de dúv~da, proce~er a..0 exame ~?s plan.os e

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. program~s .n~clonals, regionais e setorl~:lIs prevls~o~

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da na ConstltUlyao; que ess~ exam~ s~ dara sem preJUI-
sessão anterior. zo da atuaçao das demal~ Comlssoes ~o ~ongresso

e de suas Casas, sem prejuízo da Comlssao de Edu-
11 - LEITURA DA ATA cação e de outras Comissões. Finalmente, tanto os

O SR. RICARDO IZAR, servindo como 2º Se- planos e programas nacionais e regionais como os
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece- setoriais previstos na Constituição deverão ser elabo-
dente, a qual, sem ob~ervações, é aprovada. rados em consonância com o Plano Plurianual.

. O SR. PRES~DENTE (Michel Temer) - Passa-se Falo sobre o sentido da Resolução nº 2 e regis-
à leItura do expediente. tro que o Plano Nacional de Educação está inserido

11I - EXPEDIENTE no art. 214 da Constituição Federal.
Não há ex~ediente a ser lido. Sr. Presidente, tendo em vista o exposto e sa-
O SR. SERGIO MIRANDA - Sr. Presidente, bendo que está em tramitação na Casa, marcado in-

peço a palavra para uma questão de ordem. c1usive para votação, levanto a seguinte questão de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ordem: em que pese a atuação dessas Comissões

Exa. a palavra. Permanentes da Câmara dos Deputados e posterior-
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. mente das Comissõe~ .Técnic~s do. ~enado F~de~al

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- no.exame ~essa '!1aterl~, os d!spos~tlvo.:> constltuclO-
sidente, levanto.guestão de ordem sobre a tramitação nals e regimentais aqUi. refendos Impo!m forçosa-
do Plano Nacional de Educação, que sei que saiu da ment~ que o Plano .Na~lon~1 de Educaçao deve ser
pauta, tomando como base a Constituição Federal, aprec!a~o pela <?oml~sa<:Mista de Planos, Orçamen-
no § 19, inciso 11, do art. 166. tos Pubhcos e Flscahzaçao.

Art. 166. .. É o sentido da questão de ordem que apresento
§ 19 Gaberá a uma comissão mista a V. Exa., com o obje!ivo de elucidar a tramitação: vai

permanente de Senadores e Deputados: ser aprovad~ pela Cam~ra dos ~e~utados, pelo Se
nado, posteriormente vaI à Comlssao e sera aprova-

I- : :.: ,................... do pelo Congresso? Faço isso para que fique bastan-
11 -: '.exammar e er~utlf 'parec~r s~bre te claro e não haja precedente.

planos e, programas naCionaiS" regionais e E t b d d PI PI'.. '. . . . . s amos aca an o e aprovar o ano urlanu-
s!tonals .... fnso - preVistos, nesta Con~tltul- ai na Comissão Mista, virá para o Congresso Nacional,
~ao ~ exe~çer o ac~mpanham~n!o e a flsca- e tem de haver necessarialTlente uma adequação do
hzaçao orçamentária, sem preJUlzo da atua- Plano Nacional de Educação ao Plano Plurianual.
ção .das demais comissões ~o Congresso O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
Nacional e de suas Casas, cnadas de acor- do Sérgio Miranda, a Presidência acolhe a questão de
do com o art. 58. ordem de V. Exa., que é relevante, e a examinará, com

Apóio-me, ~il')da, no § 49 do art. 165: vagar, para dar-lhe resposta adequada.
Art.,165. . , ,...................... O SR. SÉRGIO MIRANDA - Muito obrigado.

. § ~9 Os pla~~s e pr~gramas nacionai~, O SR. LAVOISIER MAIA - Sr. Presidente, peço
regionais e setOriaiS previstos nesta Constl- a palavra pela ordem.
tuição serão elaborados em·\consonância .
com o plano plurianual e apreciados pelo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
.Congresso.Nacional. Exa. a palavra.

Dispõe, ainda, o inciso VI do'§'2º do art. 58. O SR. ~VOISIE~ MA.IA (PFL - RN. Pel~ or-
o' " demo Pronuncia o segumte dIscurso.) - Sr. Preslden-

Art.!!5,8 : .:. 1.••• ;•.:............ te, Sras. e Srs. Deputados, muitos foram os nobres
~. § ~. ,~s coml~so.es, .e,fJJ"",~zao da maté- pares que nos antecederam nesta tribuna para se

na de sua .~omp~tencla, cfl~~; , pronunciarem sobre o quadro tenebroso que se abate
VI - apreCiar programas de obras, pia- sobee os órgãos policiais do Estado do Rio de Janeiro,

nos nacionais, regionais e setoriai~ de de- ond~.,~ qu,~~t~P:'9.~,:s~yúrança pública já alcançou as
senvolvim~nt() e sobre eles emitir parecer. dimensões de verdadeira giierra' civil.
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Outros se manifestaram indignados com a situa- à mão armada de um posto de gasolina na BR-101,

ção de descalabro com que a violência e a criminali- de onde levaram o cofre do caixa eletrônico. Com a
dade atormentam a população da Região Metropoli- quadrilha, foram encontradas escopetas, metralhado-
tana de São Paulo. ras, uma pistola Glock 380, coletes à prova de balas,

Uns poucos também já demostraram que, na telefones celulares, um rádio com acesso às freqüên-
Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Entorno cias privativas da Polícia e farta quantidade de muni-
de Brasflia, o agravamento da criminalidade ameaça ção, inclusive de grosso calibre, a ser usada provavel-
levar as respectivas instituições policiais a uma situa- mente em assaltos a carros-fortes.
ção de colapso, ante o ímpeto e ousadia com que as Mas não são somente aos seqüestros e aos rou-
organizações criminosas afrontam a lei e a ordem. bos de carga que a sociedade potiguar está exposta,

Aqui e agora, Sr. Presidente, desejamos reafir- pois já faz parte de seu cotidiano o convívio com arrom-
mar a convicção de que a insegurança, a intranqüilida- bamentos de estabelecimentos comerciais, de assaltos
de, o medo, o pânico já não são prerrogativas apenas em série em edifícios residenciais, de ataques de pive-
dos centros urbanos mais populosos, pois o narcotráfi- tes nas ruas, da oferta impune de drogas à luz do dia.
co, os assaltos, os roubos, os seqüestros e o tráfico de Estes fatos e estaS considerações explicam, Sr.
armas alcançam, democraticamente, todas as classes Presidente, o descrédito da população no atual Go-
sociais, em qualquer ponto do território nacional. verno Estadual, pois em pesquisa recente sua atua-

Registros recentes da imprensa potiguar nos ção no item segur~nça pública foi desaprovada por
dão conta de que, mesmo em Estados tradicional- 67,45% dos entrevistados.
mente pacatos e ausentes das páginas policiais, o Como termo de comparação para melhor avaliar
sentimento de segurança é apenas uma saudosa o significado do resultado desta pesquisa, Sr. Presi-
lembrança dos mais velhos. dente, constatamos que o item saúde pública, em que

Há poucos dias, uma moradora de Natal, grávida pese o quadro caótico de_filas na madrugada, macas
de sete meses, foi violentamente assediada pelos inte- nos corred~res. e m~rcaçao de consultas com meses
grantes de uma quadrilha especializada no seqüestro de antecedencla, fOI desaprovado em 59,7%.
de crianças e, não fosse a sua resistência obstinada e o Para a população do nosso Estado, portanto, Sr.
auxílio providencial de populares, hoje estaria privada Presidente, a falta de segurança é considerada sete
do convívio da filha de três anos que a acompanhava. pontos percentuais mais grave que o caos e a incerte-

Neste fato, sob todos os aspectos lamentável, za da saúde pública.
deixam-nos indignados especialmente as circunstân- No entanto, Sr. Presidente, sem querer absolver
cias em que ocorreram, em pleno meio-dia, à saída o Governo Estadual pela sua omissão, acreditamos
de um posto de saúde e sem que acudissem a vítima que também o Governo Federal tem a sua parcela de
quaisquer integrantes das instituições de segurança culpa nesta situação odiosa em que o povo brasileiro
do Estado ou do Município. foi abandonado à mercê da criminalidade.

Na iminência de sofrer uma agressão gravíssi- Entendemos que a União tem conduzido suas
ma contra sua família, Sr. Presidente, uma pacata responsabilidades constitucionais, quanto à seguran-
dona de casa não pôde contar senão com as próprias ça da população, com uma falta de eficiência que bei-
mãos e com a solidariedade de transeuntes para pro- ra as raias do amadorismo.
teger a filha, expondo dramaticamente a situação de Questões graves, com reflexos profundos na efi-
deterioração em que se encontram as instituições po- cácia das instituições policiais, como a que envolve a
Iiciais do Rio Grande do Norte. posse de armas de fogo pela população, acoordenação

A omissão do Estado em reprimir e investigar as operacional dos órgãos policiais federais e estaduais, a
ocorrências de seqüestros de menores é indesculpável, definição precisa das atribuições das polícias judiciária
Sr. Presidente, na medida em que tais registros se suce- e.ostensiva dos Es~ados, a efi~cia operacional do poli-
dem na região há pelo menos cinco anos, disseminan- Clamento de fronteiras, com Vistas à repressão do tráfi-
do o medo e o pânico na população desprotegida. co de armas e de drogas, a operacionalidade de órgão

Mas não são apenas os seqüestros que afligem n~cion~1 compe~ente ~a~ ~dministra!, prote.ger e disse-
a socíãcade potiguar, Sr; Presidenter-PQis.há ap~f.I~s minar Informaçoes Crlm!n~IS, todas Jazem Incon?lusas
duas semanas e graças ao auxílio da Polícia paraiba-' ·n~s gav~tasdo Pod~r Publico ~~deral, numa manifest~-
na, foi capturado o líder de uma quadrilha de adoles- çao~e Irres~onsabllldad~ e,de desdém para com o CI-
centes, com uma longa folha corrida por delito~ prati- dadao, o eleitor e o contribUinte.
cados em -ambos os Estados. Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

Ao delinqüente precoce, que alega ter 17 anos Muito obrigado.
de Idade, e a seus asseclas ainda mais jovens, atribu- IV - ORDEM DO DIA
8m-S8 nllmerosos registros de roubos de çargas em PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTA·
'fI)au do SUl e na Baía da Traição, inclusive o assalto -DOS:
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS

Almir Sá PPB

Francisco Rodrigues PFL

Luis Barbosa PFL

Robério Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima :5

AMAPÁ

Sadu Picanço PSDB PSDB/PTB

Or. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB

Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Amapá :4

PARA
Anivaldo Vale PSOB PSDBlPTB

Elcione Sarbalho PMDB PMDBfPSTfPTN

Gerson Peres PPB

Glovannl Queiroz POT

Jorge Costa PMOB PMOB/PST/PTN

Paulo Racha PT
Renildo Leal PTe PSDBIPTB

Valdir Ganzer PT

Vic Pires Franco PFL

lenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB

Presentes de Pará : 10
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Partido Bloco

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL

Luiz Fernando PPB

Paudemey Avelino PFL

Vanessa Grazzlotin PCdoB PSBIPCDOB

Presentes de Amazonas : 4

RONDONIA

. Agnaldo Muniz PPS

Eurípedes Miranda PDT

Marinha Raupp PSDB PSOB/PTB

Sérgio Carvalho PSDB PSOB/PTB

Presentes de Rondonia : 4

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL

JoAo Tota PPB

José Aleksandro PSL PLlPSL

Nilson Mourão PT

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Antônio Jorge P"~ PSDB/PTB

Darci Coelho PF~

OsvaJdo Reis PMDB PMDB/PST/PTN

Ralnel Barbosa PMDB PMDB/PST/PTN1

Presentes de Tocantins : 4

MARANHAo
Antonio Joaquim Araújo PPB

Casar Bandeira PFL

Costa Ferreira PFL

Eliseu Moura PPB

Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN

Joêo Castelo PSOB PSDB/PTB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Nelva Moreira POT

Nioe LobAo PFL

Pedro Fernandes PFL

Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Maranhio : 11
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Bloco

CEARA

AdOlfo Marinho

Almeida de Jesus

Antonio Cambraia

Chiquinho Feitosa

Inácio Arruda

Manoel Salviano

Moronl T~rgan

Nelson Otoch

Raimundo Gomes de Matos

Ubiratan Aguiar

Vicente Arruda

Presentes de C.ré : 11

PlAul
Átila lira

B.Sé

Gesslvaldo Isaias

Joio Henrique

Themfstocles Sampaio

Welllngton Dias

P....otes de Plaul : 8

RIO GRANDE DO NORTE

Ana CatarIna

Lalr. Rosado

Lavoisier Mala

P.....nl8s de Rio Grande do Norte : 3

PARAfBA

Adauto Pereira

Armando Abmo

AvenzoarArruda

Carlos Dunga

Damião Fellciano '

Efraim Morais

Inaldo Leltao

Ricardo Rique

'fi•.'"de P••ba : 8

PSDB

PI..:·
PSDB
PSQB

PCdoB

PSDB
PFL

PSDB

PSDB

PSDB
PSD8

PSDB

PSQB

PMDB

PMDB
PMDB

PT

PMDB
PMDB

PFL

PFL

PMD8
PT

PMOB
PMDB

PFL

PSDS

PSDB

PSDB/PTB

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSBIPCDOB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

. PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PMOB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PSDBIPTB

PSDB/PTB
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Partido Bloco

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS

Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL

Joel De Hollanda PFL

José Mendonça Bezerra PFL

José MOelo Monteiro PFL

Luiz Piauhylino PSDS PSDB/PTB

Marcos de Jesus PSDB PSOB/PTB

Pedro Corrêa PPB

Pedro Eugênio PPS

Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN

severino Cavalcanti PPB

Presentes de Pernambuco : 14
ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTS

Helenildo Ribeiro PSOB PSDB/PTB

Joaquim Brlto PT

José Thomaz Nonô PFL

Luiz Dantas PST PMOB/PST/PTN

Regls Cavalcante PPS

Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

Augusto Franco PSDB PSOB/PTB

Cleonâncio Fonseca PPB

José Teles PSDS PSOB/PTB

Marcelo Déda PT

Pedro Valadares PSB ,PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe : 5
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Pírtldo Bloco

BAHIA

Aroldo C&draz P-FL
Claudio Cajado PFL
Coriolano sales PMOB PMDB/PST/PTN

Eujácio Simões PL PUPSL

Félix Mendonça PTB PSOBIPTB

Francislônlo Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Geddel Vieira Lima PMOB PMDB/PST/PTN

Geraldo Sim6es PT
JairokJj PFL

Jaques Wag~er 'PT

João Almeida PSOB PSDB/PTB

José Carlos Aleluia PFL

Jutahy Junior PSDB PSOBIPTB

Leur Lomanto PFL

Luiz Moreira S.Part.

Manoel Castro PFL

Mário Negromonte PSOS PSDBIPTB

Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDS PSDBIPTB

Paulo Magalhães PF,l,
)

Ursicino Queiroz PFL

Waldir Pires PT

Walter Pinheiro PT

Yvonilton Gonçalves PPB

Plllelltes de Bahia : 24
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB PSDBIPTB

Antõnlo do Valle PMDB PMDBIPST/PTN

Aracely de Paula PFL

Bonifácio de Andrada PSDB PSDBIPTB

Cleuber Carneiro PFL

Danllo de Castro PSDB PSDBIPTB

Eduardo Barbosa PSDB PSDBIPTB

Fernando Dlniz PMOB PMDB/PSTIPTN

Gllmar Machado PT

Hélio Costa PMDB PMDBIPST/PTN

Herculano Anghlnettl PPB

Joao Fassarella PT

Joao Magno PT

Lael Varella PFL

Lincoln Portela PSL PUPSL

Mário Assad Júnior PFL

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN

Odelmo LeIo PPB

01lmplo Pires POT

Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB

Roberto Brant PFL

Romel Anlzlo PPB

Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCOOB

Virgfllo Gulmarles PT

Walfrldo Mares Gula PTB PSOB/PTB

blre Rezende PMDB PMDB/PST/PTN

PrnentBs de Minas Gerais : 27

ESplRlTO SANTO

A1olzlo Santos PSOB PSDBIPTB

Feu Rosa PSOB PSDBIPTB

João Coser PT

Marcus Vicente PSOB PSOB/PTB

Max Mauro PTB PSOB/PT.B

RIcardo Ferraço PSOB PSDB/PTB

-- ....ntesdeE8prrlto___n~ : 6
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDb PSDB/PTB

A1merinda de Carvalho PFL

Arolde de Oliveira PFL

Ayrton Xerêz PPS

Carios Santana PT

Celso Jacob POT

Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB

Dino Fernandes PSDB PSOB/PTB

Dr. Helena PSDB PSOB/PTB

Eduardo Paes PTB PSDB/PTB

Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB

lédio Rosa PMOB PMDB/PST/PTN

Jandlra Feghali pedoB PSB/PCOOB

João Mendes PMOB PMDB/PST/PTN

João Sampaio POT

Jorge Wilson PMOB PMOB/PSTIPTN

José Carlos Coutinho PFl

Luiz Sérgio PT

Miriam Reid POT

Miro TeixeIra POT

Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Paulo de Almeida PPB

Paulo Feij6 PSOB PSDBIPTB

.Roclrlgo Maia PTB PSDB/PTB

Rubem Medina PFL

SimAo Sessim PPB

Vivaldo Barbosa POl

Wandertey Martins POT

Presentes de Rio de Janeiro :,29
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Partido Bloco

SAOPAULO

Alberto GoIdman PSOB PSDB/PTB
Alberto Mourlo PMDB PMDBIPST/PTN
André Benassl PSOB PSDB/PTB

Angela Guadagnln PT

Antonio Carlos Pannunzlo PSDB PSDB/PTB

Antonio Paloccl PT

Arlindo Chlnaglla PT

Arnaldo Faria de Sã PPB

Bispo Wanderval PL PUPSL

Celso RU88omanno PPB

Coraucl Sobrinho PFL

De Velasco PSL PUPSL

Delfim Netto PPB

Dr. Evll6slo PSB PSB/PCDOB

Or. Hélio' PDT

Eduardo Jorge PT

Emerson Kapaz PPS

Femando ZUppo PDT

Gilberto K&ssab PFL

Joio Paulo PT

José Dirceu PT

José Genofno PT

Luiz Antonio Aeury PTB PSOBIPTB

Lulza Erundlna PSB ,PS8JPCDOB

Marcelo Barblari PMDB PMOB/PST/PTN

Madeiros PFL

Michel Temer PMDB PMDBlPSTIPTN

Milton MonU PMDB PMDBIPST/PTN

Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN

Nauton Lima PFL

Paulo Kobayashl PSOB PSDBIPTB

Professor Lulzlnho PT

RIcardo Izar PMDB PMOBIPSTIPTN

Robson Tuma PFL

Rubens Furlan PPS

Sampaio DÓI'Ia PSDB PSDBlPTB

SIlvio Torres PSDB PSOBIPTB

Teima de Souza PT

Wagner Salustlano PPB

Zula'l CObra PSDB PSDBIPTB
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Partido Bloco

Presentes de Sio Paulo : 40

MATO GROSSO'

Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso : 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB PMDB/PST/PTN

Jorge Pinheiro PMDB PMOBIPSTIPTN

Maria Abadia PSOB PSDB/PTB

Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 4

GoIÁs

Barbosa Neto PMOB PMDB/PST/PTN

Euler Morais PMOB PMOB/PST/PTN

Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB

Juquinha PSOB PSOB/PTB

UdiaQuinan PSDB PSOB/PTB

Luiz Bittencourt PMOB PMDB/PST/PTN

Nair Xavier Lobo ' PMOB PMOB/PST/PTN

Norberto Teixeira PMDB PMDBIPSTIPTN

Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN

Pedro Wilson PT

Roberto Balestra PPB

Vilmar Rocha PFL

Presentesd. Goiás : 12

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMOB PMDB/PST/PTN

Nelson Trad PTa PSDB/PTB

Presentes ele Mato Grosso do SUl : 2



29100 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Partido Bloco

PARANÁ

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
FlávioArns PSDB PSDB/PTB
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PSTIPTN
Iris Simões PTB PSOB/PTB
José Carlos Martinez PTS PSDB/PTB

I

Luiz Carlos Hauly PSOB PSOB/PTB
Moacir Micheletto PMDB PMOB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB

OdrIio Balblnotti PSOB PSDBIPTB
Osmar Serragllo PMOB PMDB/PSTIPTN
Renato Silva PSDS PSOBIPTB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Presentes de Paraná : 14

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT
EdinhoBez PMOB PMDB/PSTIPTN
Edison Andrino PMDB PMDB/PSTIPTN
Femando Coruja por
Hugo Biehl PPB

João Matos PMDB PMOB/PSTIPTN
João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira PFL

Raimundo Colombo PFL

Renato Vianna PMDB PMOB/PST/PTN
Serafim Vanzon POT

PntSlnles de Santa catarina : 12
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Oipp por
Alceu Collares por
Caio Riela PTB PSOB/PTB

Darctslo Perondi PMDB PMDB/PST/PTN

Enio Baccl por
Fernando Marrani PT

Fetter Júnior PPB

Henrique Fontana PT

Júlio Redecker PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Luiz Mainardi PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB

Osvaldo Biolchi PMOB PMDB/PST/PTN

Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS

Synval Guazzelli PMOB PMDB/PST/PTN

Telmo Kirst PPB

Valdeci Oliveira PT

Waldir Schmidt PMOB PMDBIPST/PTN

Wa\domiro Fioravante PT

Veda Crusius PSOB PSOB/PTB

Presentes de Rio Grande do Sul :23



Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n2

96-C, de 1992, que introduz modificações
na estrutura do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

Solicito, mais uma vez, aos Srs. Parlamentares
que venham ao plenário e aqui permaneçam. Temos
cerca de treze destaques, e a intenção é concluir o
segundo turno da votação da reforma do Poder Judi
ciário ainda hoje.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando
Coruja. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga
Patriota, para falar contra. (Pausa.) Ausente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Exa. chamou dois nomes que não estão presentes.
A previsão era de que esta sessão seria realizada à
noite. Os Deputados inscritos não podem sofrer preju
rzo pelo fato de ter sido encerrada a sessão ordinária
e convocada imediatamente a extraordinária. Ponde
ro a V. Exa. que lhes seja dado um tempo, a fim de que
não sejam prejudicados, pois estava previsto que a
sessão começaria mais tarde. Estou inscrito para falar
a se-guir;mas-não·acho _jusíQ. Acredito que, regimen
talmente, temos de esperar.

Poderíamos inclusive pedir que o painel fosse
reiniciado, porque esta é outra sessão. Entendo que
temos de preservar o que cada Parlamentar previa:
que a sessão extraordinária só ocorreria à noite. Não
será aSl:!im porque não houve acordo para que fosse
votada a regulamentação das medidas provisórias na
sessão ordinária.
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O SR. P,RESIDENTE (Mi~heJ Temer) - A lista de Gostaria que V. Exa. desse um prazo de dez a
presença registra o comparecimento de 293 Srs. De- quinze minutos para que aqueles que desejarem ma-
putados. nifestar-se acorram ao plenário e os inscritos usem o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se seu tempo.

passar à apreciação da matéria qu.e está sobre a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
mesa e da constante da Ordem do Dia. do Arnaldo Faria de Sá, defiro a primeira parte da soli-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) citação de V. Exa. Darei tempo aos inscritos de com-
_ 1 _ parecerem ao plenário, a fim de que possam manifes-

PROPOSTA DE EMENDA À tar-se.
CONSTITUiÇÃO N2 96-D DE 1992 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

(Do Sr. Hélio Bicudo) a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá
para discutir a matéria. S. Exa. falará contra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, consideramos necessária a reforma
do Judiciário, sem dúvida, mas é preciso alguns cui
dados, porque não é em razão dela que podemos
passar a imagem de imputar ao Poder toda responsa
bilidade e toda mazela pela demora da solução de um
processo. Até porque, como parte integrante do siste
ma democrático, não gera receitas e depende de libe
ração de recursos por parte do Executivo, que, por
sua vez, não libera as verbas necessárias para que o
Judiciário possa agilizar-se, ter uma máquina alta
mente eficiente e prestar ao jurisdicionado o atendi
mento que merece.

Sabemos que existem vagas na judicatura de
muitos tribunais. Vários deles têm varas sem jurzes
designados, porque a estrutura do Judiciário não tem
permitido a elaboração de concursos constantes não
s6 para as vagas de juiz, como do Ministério Público 
funcionários que trabalham em cartórios. Então, parte
do problema é efetivamente do Executivo, e o Judiciá
rio acaba levando a responsabilidade.

Nós, do Legislativo, acompanhamos constante
mente o que o Executivo procura fazer com este Po
der e temos ocasião de nos manifestar, só que o Judi
ciário não tem oportunidade de contraditar a falta de
recursos, para que se torne mais ágil e eficiente.

Na outra ponta, se pegarmos o grande número
de feitos que estão atravancando o Judiciário, vere
mos que a maior parte é de recursos desnecessários
do Executivo, no âmbito da Justiça Federal. A Previ
dência,de-forma_çQ.o~umaz, apresenta recursos, sa
bendo que já perdeu, que-ã'deCH;-ão não é mais mutá
vel. Ainda assim continua usando desse instituto para
procrastinar o pagamento, o que, sem dúvida nenhu
ma, acaba atravancando a Justiça. As próprias par
tes, às vezes, entram com recursos desnecessários
simplesmente pàra protelar sua responsabilidade. Aí,
toda culpa recai sobre o Judiciário.
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Então temos de tomar cuidado para que, ao fa- Se reclamamos que o Poder Judiciário tem de
zer propostas de modificações na área do Judiciário, julgar apenas à luz das provas, sem ficar preocupado
tenhamos isenção total, haja vista o que aconteceu com a opinião pública, esta Casa também tem de to-
na semana passada no Senado Federal. O Senado mar decisões serenas e tranqüilamente, falando sem-
aprovou um proposta de legislação ordinária, anteci- pre por todos e não apenas atendendo ao reclamo de
pando-se à tentativa de regulamentação da mudança um determinado momento, porque se quer atingir o
da reforma do Judiciário, procurando incriminar atos Poder Judiciário em razão desta ou daquela postura.
normais dos jurzes. Não será a hora de se perguntar O Poder Judiciário tem de ser tratado como um todo,
se o Senado não deveria aguardar a proposta de com soluções definitivas, ,a não apenas por um deter-
emenda à Constituição de reforma do Judiciário, que minado momento, por um determinado instante.
já está em fase final de tramitação na Câmara, para, Por esta razão apresentamos alguns destaques
depois de aprová-Ia, pensar na regulamentação? para votação em separado e vamos lutar pela manu-

Por que esse atropelo de já se querer, por meio tenção desses d~staq~es regimentalmente, t~ntando
de legislação ordinária, incriminar, intimidar a ação mudar o que esta contido na sua apresentaçao.
natural do juiz de primeira, de segunda ou de terceira Este é o nosso encaminhamento.
instância? Acho que há uma vontade manifesta de O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi-
querer atingir o Judiciário, talvez porque um ou outro dente, peço a palavra pela ordem.
juiz, sem o devido cuidado, tenha tomado decisão que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
prejudica algum detentor de mandato polrtico. Então, Exa. a palavra.
o ~onjunto d~queles que têm man~at~ polftic~ ~u~r O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-
agir de maneira oposta e tentar atingir o JudICIáriO. MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

, Não é assim que se.faz democracia. Há erro no Poder dente, encaminho à Mesa requerimento de informa-
Ju~iciário e .no Poder Legislativo, co~o também há ções ao Ministério do Esporte e Turismo sobre o con-
mUitos e mUitos erros no Poder Executivo. trato com dispensa de licitação realizado entre o Insti-

Então, na verdade, a minha preocupação é com tuto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, e as empre-
a maneira açodada que se quer, de qualquer forma, sas Art Plan e Prime, para montagem do stand do
tentar impor condições para exigir que o juiz, ao deci- Brasil na Feira de Hannover, na Alemanha.
dir, tenha esta ou aquela preocupação. Na verdade, o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
juiz, para decidir, tem de ter liberdade total, plena. Aci- Deputado, recebo o requerimento de V. Exa., mas es-
ma de tudo, é preciso que haja a garantia de poder clareço aos colegas que, neste momento, só vamos
para o juiz de primeira instância, porque é ele que permitir manifestações sobre o processo de votação.
ouve as partes, está perto dos fatos e tem maior fami- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
Iiaridade com eles. a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno para falar a

Em alguns pontos da reforma fica claro o desejo favor.
de levarem para os Tribl!nais Superiores questões O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
que naturalmente poderiam ser discutidas com muito do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado~,
mais amplitude pelo juiz, de primeira instância, sem assomo à tribuna para falar a favor da reforma do Po-
aquelas amarrações da avocatória ou do efeito vincu- der Judiciário. Quero dizer aos meus colegas Parla-
lante. mentares que esta é a maior de todas as reformas do

O juiz de primeira instância, que fez concurso Estado brasileiro.
público, que não foi indicado por ninguém, que não A proposta de reforma do PoderJudiciário não é
precisou do apoio·polftico de I')inguém, que está na ampta;proful'1da-e·democr.átlça, ma_s CLuero deixar cla-
primeira instância por ter sid~,aprpvado em concurso ro que o esforço da Câmara para realiza-lã,8e-gondo
e que vai lutando diante da possibilidade de acesso meu entendimento, foi válido. Fizemos parte, da Co-
a0 tribunal, sem nenhuma indicação, é que merece missão destinada a estudar a reforma da estrutura do
ser valorizado. Poder Judiciário e participamos das negociações, po-

Portanto, queremo_s, sim. votar a reforma do Po- rém houve Ii~itações, erros, falta de profundid.ad~ e
der Judiciário, mas sem pressa, sem.rapidez-excessi- de abrangênCia n~ proposta de emenda constltuclO-
va, sem açodamento, sem a retirada de todos os des- nal.
taques, num grande acordo, votando de qualquer ma- O Poder Judiciário é essencial para o funciona-
neira para dar satisfação à opinião pública. menta das instituições democráticas, pela sua função



As ações de improbidade intentadas
contra autoridades que gozem de foro espe
cial previsto nesta Constituição serão apre
ciadas pelos órgãos judiciais competentes
para julgar essas mesmas autoridades nos
crimes comuns.

A lei da improbidade administrativa é boa, mas
está sendo trazida para um foro privilegiado, o que
anula o efeito republicano da lei da improbidade admi
nistrativa. Entendemos que é necessário suprimir
esse dispositivo que amplia o foro especial, porque se
insere nele a lei da improbidade administrativa.

Chamo a atenção dos colegas para o seguinte:
num momento em que o País vive um mar de lama,
com tanta corrupção, tantas denúncias, tanto crime
organizado e tanto nàrcotráfico, estamos fechando as
instituições do Esta~o, a atividade fiscalizadora, e ain
da há um tipo de protecionismo que pode ser inconve
niente para a legitimação e o fortalecimento da pró
pria democracia.

Por isso, defendemos a emenda e a proposta de
reforma do Judiciário, mas reconhecemos também
sua limitação. Essa emenda contém equívocos, e
queremos suprimi-los com destaques de bancada.
Além disso, compreendemos que a grande reforma
democrática do Poder Judiciário ainda precisa ser fei
ta para proporcionar àquele Poder o que há de funda
mentai na sua função legitimadora: a defesa da cida
dania. Entendo que nosso próximo passo deve ser
modificar principalmente o Código de Processo Civil e
o Código de Processo Penal.

Portanto, encaminhamos favoravelmente, po
rém com todas as limitações indicadas neste pronun
ciamento, que vamos deixar claras com nossos des
taques de bancada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a

palavra ao Deputado Inácio Arruda para falar contra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho discutido a questão e solicitado aos
meus pares que me mostrem pelo menos duas ra
zões fundamentais para a reforma do Poder Judiciá
rio. Quais os dois motivos que podem levar a Câmara
dos Deputados a aprová-Ia?
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de garantir a cidadania, a legalidade e a juridicidade magistrado, nos termos em que está apresentado no
dos atos praticados pelos Poderes e pela sociedade. inciso IV do § 1ºdo art. 82 da emenda, que passaria

Sr. Presidente, o Poder Judiciário é ainda fecha- ao art. 95 da Constituição.
do, hermético e corporativista, não tem o controle pú- Há outro elemento extremamente grave: o foro
blico e social daquilo que diz respeito ao governo da privilegiado para apreciar ações de improbidade ad-
Magistratura, e a limitação da proposta de emenda à ministrativa, conforme estabelece o parágrafo único
Constituição se dá exatamente na criação do Conse- do art. 9º:
lho Nacional de Justiça.

Apresentamos emenda constitucional estabele
cendo o controle externo do Poder Judiciário em ma
.téria administrativa, em matéria financeira, nos seus
serViços e' nas avaliações desses serviços como ca
nal de reclamações da sociedade civil.

A proposta de Conselho Nacional de Justiça é
corporativista, burocratizada. Nela a representação
da sociedade está mitigada, é insignificante. De quin
ze membros, temos apenas dois advogados da OAB;
dois cidadãos, um indicado pela Câmara, outro, pelo
Senado; um membro do Ministério Público Estadual e
um membro do Ministério Público da União.

Ora, Sr. Presidente, o Conselho Nacional de
Justiça, além dessa composição, na sua competên
cia, poderia avançar em relação à fiscalização, às de
liberações, à autonomia em matéria financeira e ad
ministrativa.

Quero chamar a atenção da Casa para o fato de
que, nessa matéria, o Conselho Nacional de Justiça
convive com a autonomia financeira e administrativa
dos tribunais, e poderemos ter, nessa atividade fisca
lizadora, conflitos de competência na definição da
função do Conselho Nacional da Magistratura.

Essa proposta está construída no fortalecimen
to dos Tribunais Superiores. No nosso entender, evita
mos o pior, como a avocatória, mas está aqui a súmu
la vinculante, que não tem nossa adesão política e in
telectual. E na própria compulsão do Conselho Nacio
nal de Justiça há uma supremacia política dos Tribu
nais Superiores.

No que diz respeito à funcionalidade das institui
ções do Poder Judiciário, a emenda constitucional
avançou muito pouco. Em relação à Justiça do Traba
lho, o principal avanço foi a supressão do juiz classis
ta. Quanto à Justiça Militar, o avanço é tímido. Na Jus
tiça Militar Federal enxugou-se, mas na Justiça Militar
Estadual estou apresentando destaque pessoal, por
qu~ entendo que se mantém viés corporativista, ina
dequado e antidemocrático.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda
existem dois itens que queremos suprimir, por meio
de destaque de bancada. O primeiro diz respeito à
mordaça para a atividade dos juízes. Temos destaque

. para suprimir essa limitação na atividade funcional do
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Afora Ofortalecimento de estruturas superiores reforma, algo muito pior poderia ser votado. É um ab-
do Poder Judiciário, ninguém encontra outra razão surdo isso ser chamado de reforma.
senão a grande contribuição ao Poder Executivo. A ri- Muito obrigado.
gor, esta é a grande reforma do Poder Judiciário. Pra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
ticamente fomos forçados a um acordo, porque pode- a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Déda para falar a
ria ser pior ainda com a aprovação de avocatória, de favor.
mordaças e de outros ingredientes dessa propalada O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
reforma. Isso não é reforma. É a contra-reforma em do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
curso, em todos os setores. A reforma do Judiciário fa- abre-se o segundo turno de votação da Pf;C que ob-
cilita em que a vida dos cidadãos brasileiros? Em ab- jetiva reformar o Poder Judiciário. Essa proposta teve
solutamente nada. Não há reforma nesse sentido. longa tramitação nesta Casa. Desde a Legislatura

Ora, Srs. Deputados, vamos fazer uma reforma passada todos os Srs. Deputados têm sido convoca-
exclusivamente para atender aos caprichos do Exe- dos a fazer uma reflexão sobre a estrutura do Poder
cutivo, que quer a todo custo a súmula vinculante, jus- Judiciário, sobre a forma como tem funcionado, sobre
tamente quando é o ente que mais detém ações nes- as demandas sociais que tem provocado, sobre a ~a-

ses tribunais. Dá para atender a esse interesse? A re- pacidade que essa estrutura tem de oferecer à socle-
forma é para isso. dade, à Nação. Não se trata apenas de um Poder ca-

Temos' de nos quedar diante da seguinte situa- paz de cum~rir o seu d~stino constitucional, ~as, so-
ção: ou faremos a reforma, atendendo ao Executivo, bretudo, de I~p~r respeito e despertar a confiança de
ou teremos uma reforma pior para implantar no Pafs. todos os braSileiros. _

. .. Ela nasceu da apresentaçao de duas propostas
~r. PreSidente, é precIso que refhta~os, p~ra de emendas constitucionais de dois Parlamentares

que nao se venda gato por lebre, p~ra ~ue nao se diga da bancada do Partido dos Trabalhadores: Hélio Bicu-
que e~t~mos fazendo ref?rma, pOIS nao é verdade. A do, ex-Deputado, e José Genofno, que ainda exerce o
OPOSlçaO, os setores mais avançados desta Casa fo- mandato de Deputado _ e continuará exercendo-o
ram forçados a um acordo, porque estavam ~~b.a nesta Casa. A perspectiva de reforma sempre mere.
ameaça de que u~ grande retro~~sso no Judlcláno ceu a maior das prioridades para o Partido dos Traba-
do no~so. Pafs seria aprovado. FOI ISSO que votamos Ihadores.

em primeiro turno. AI~gramo-nos com a qued~ ~e u~ Reformar o Judiciário não é promover simples-
in~tr~mento q~e obn~ava a mordaça ao .Mlnlstérlo mente, aqui e acolá, adaptações do texto, que viabili-
Publico e. f~steJamos. ISSO - algo que será, Im~os~o a zem nova arrumação burocrática, distribuição de
todos os JUizes, Brasil ~fora, e~ qualquer ~nsta~cla. competências ou nova forma de propiciar a esse Po-

Penso que é precIso refletir. Alguns dizem: Ora, der operar seus atributos e exercer suas competênci-
mas o efeito vinculante ficará só no Supremo Tribunal as. Não. Para o Partido dos Trabalhadores, enfrentaro
Federal". O desejo da dita reforma era ampliar esse debate de reforma do Judiciário sempre foi capftulo
efeito vinculante para todos os Tribunais Superiores. central na proposta de democratização radical que
Já é um d~sastre a.vinc~lação ao STF, por~ue é ex~- queremos oferecer à sociedade brasileira.
tamente ali que o cldadao comum, os partidos POJrtI- Para o PI o eixo da reforma é a democratização
cos e o Ministério ~ú.blico buscam a~g~~ amparo em do Judiciário. Para isso, temos de romper os muros
defesa dos seu~ direitos e da ConstltUlçaO. que impedem a sociedade de ter relação mais próxi-

Com a aprovação do efeito vinculante, o cida- ma com esse Poder. O povo precisa ser informado
dão comum, os partidos polfticos e as entidades de das formas como ele é exercido e deve fiscalizar mais
representação nacional serão prejudicados, porque atentamente como utiliza os recursos orçamentários.
os juízes de todo o Brasil serão obrigados a demarcar Sr. Presidente, a pedra de toque da proposta do
sua posição obrigatoriamente em função de uma po- PT sempre foi a construção do controle externo do Ju-
sição prévia do Supremo Tribunal Federal- e deseja- diciário, como concepção que dialoga com a visão da
vam que o efeito vinculante fosse ampliado para to- democracia participativa, como concepção decorren-
dos os tribunais. te da convicção de que os Poderes da Repú,bJica de-

Então, não vejo outra razão para se votar favora- vem estar submetidos a controles sociais. Esse con-
velmente a matéria a não ser a ameaça que pairou trole externo traduz, na órbita do Judiciário, nossa

,sobre o Congresso Nacional - em particular sobre a idéia de participação popular nos destinos e nas ins-
Câmara dos Deputados - de que, se não fosse essa tâncias que definem os rumos da República.
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Queríamos um controle externo com a participa- Nessa discussão, queremos reafirmllr que vota-

ção marcante da sociedade e não um simulacro que remos pelo texto global- somos críticos aele - e leva-
simbolizasse apenas a tentativa de rotular de moder- remos alguns destaques a Plenário para buscar aper-
na a estrutura que sairá da reforma. feiçoar no que pudermos o texto aprovado no primeiro

Não fomos vitoriosãs na nossa concepção de turno.
controle. O que temos ar é muito tímido e tíbio ainda. Muito obrigado.
Não era essa a ponte entre a sociedade e o Judiciário O SR. PRESIDENTE-(Michel Temer) - Concedo
que pregávamos. Queremos algo que propicie a parti- a palavra ao Deputado Fernando Coruja para falar
cipação popular e o controle social. Em momento al- contrariamente à matéria.
gum ambicionávamos ou defendíamos que esse con- O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
trole invadisse a competência jurisdicional. A jurisdi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista
ção é intocável. Aplicar e dirimir conflitos é competên- que estou inscrito para encaminhar, em nome da bre-
cia intangível do Judiciário. Nesse sentido, não quere- vidade abro mão da minha fala.
~os controle delespé~ie alguma. C~ntudo, o Judiciá- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
no, como Poder republicano, necessita ser controlado O SR PRESIDENTE (M' h lli ) - C d

I soc'edade . IC e emer once o
pe a _I • , a palavra ao Deputado Nelson Pellegrino para falar fa-

Nao vencemo~. Reco,n~ecemos, porem, q~e voravelmente à matéria. (Pausa.)
avanços, embora tímidos, eXistiram. Estes podem vla- .
bilizar no futuro ampliação cada vez maior de instru- O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. PreSidente,
mentos de controle e participação popular. peço a palavra pela ordem. .

Sr. Presidente, celebramos um acordo no prime- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
iro turno. Além de constituir avanços, ele serviu para Ex!! a palavra.
conter retrocessos. O acordo traduzia a preocupação O SR. ~~LTER PINHEIRO (PT -: BA. Pela ~r-
do PT e de toda a Oposição no sentido de evitar uma demo Sem revlsao do,orador.) - Sr. PreSidente, suglr~
reforma extremamente centralizadora, que despresti- - se os oradores aceitarem - passarmos ao encaml-
giasse o juiz e .inviabilizasse a realização democrática nhamento da matéria. Isso até co~templaria a pro-
da construção da jurisprudência. Esse acordo não posta do Deputado Fernando CoruJa.
tem nenhum mérito de avanço, mas é, sem dúvida al- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os senho-
guma, a bandeira que impediu o retrocesso. res oradores inscritos desistem da palavra? (Pausa.)

O texto continuará estabelecendo os limites à Todos desistem.
aplicação da súmula vinculante, que será apenas utili- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-
zada pelo STF em matéria constitucional. O acordo, vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
então, lançou ao lixo a tentativa de constitucionalizar discussão.
a avocatória, mais uma vez impedindo gravíssimo re- Em conseqüência está prejudicado o seguinte
trocesso. Esse acordo estabeleceu uma série de ga- requerimento:
rantias ou salvaguardas para a construção da figura Senhor Presidente
da relevância, já que ela ter~ de ser ~relimin~rm~nte Requeiro o encerr~mento da discussão da PEC
r~gula~a por esta Casa, por Inter~édl? de lei ord~ná- 96/92 _ Reforma do Poder Judiciário.
na. Enfim, como esse acordo de primeiro turno eVitou _,
o atraso, manteremos a palavra empenhada e votare- Sal~ das .Sesso~s, 3~ de maio de 2000. - Men-
mos "sim" ao texto no segundo turno. des Ribeiro Filho, Vlce-Lld:r?o BI?co ~arlamentar

N "."é rt' EI . . PMDB/PST/PTN - Jutahy Junior, Vlce-Llder do Blo-osso sim cr ICO. e eXige avanços maiores ,
e diz que ainda não concluímos a reforma do Judiciá- c~ Parlamentar PSDBIPTB - Jose Antonio Almeida,
rio que a Nação e~pe~a e exige. É um "sim" que home- Vlce-L~er d? Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Odel..
nageia a Relatora e o Presidente, pela coragem de in- mo Leao, Llder do PPB. ,
cluir'~sse tema na agenda dà Câmara dos Deputados O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Preslden-
e pela vitória de votá-lo no final de sua segunda ges- te, peço a palavra pela ordem.
tão à frente da Câmara dos Deputados. Como disse, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
nosso "sim" é crítico, mas reconhece os avanços, mui- Exa. a palavra.
tas vezes pequenos e laterais, porém significativos, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
como os que ocorreram na seara dos direitos huma- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nos. antes do encaminhamento, queria conhecer quais,os



Enaltecemos alguns pontos positivos: o Conse·
lho Nacional de Justiça, por exemplo, embora reco
nheçamos que é muito temido, porque não tem a parti
cipação popular necessária a que o povo realmente
possa controlar, de forma mais efetiva, o Poder Judi
ciário, que é um poder político. O juiz não é um funcio
nário público. Ele representa um poder. Diz o art. 2º da
Constituição da República que o Poder Judiciário é
um dos Poderes da República.

Nós, do POT, entendemos que a reformulação
que se está fazendo não atinge esses objetivos. Além
disso, na nossa opinião, em alguns pontos houve re
trocesso. Devemos enaltecer o trabalho feito pela
eminente Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, e a sua
disposição de fazer mudanças. Muitas propostas in
cluídas no substitutivo pela Relatora foram rejeitadas,
embora visassem melhorar e avançar na reforma do
Judiciário. Entretanto, não é isso que temos. Algumas
mudanças, no nosso entendimento, foram muito pon
tuais em relação à corporação, em detrimento do
acesso à Justiça e da velocidade que lhe queríamos
dar.

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente Michel Temer,
Sras. e Srs. Deputados, trata-se da Proposta de
Emenda à Constituição nº 96, que tem por finalidade
reformar a Constituição no que diz respeito ao Poder
Judiciário.

A esperança da população brasileira, funda
mentalmente da mais pobre, é de que a reforma do
Poder Judiciário produza alguns efeitos, entre os qua
is a celeridade da Justiça, já que é reconhecidamente
lenta, além do desejo de que haja mais acesso a ela.
E esse aspecto foi inserido no bojo da discussão da
reforma que estamos votando hoje, em segundo tur
no.
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destaques apresentados. Dependendo deles, o enca· O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS -
minhamento será um ou outro. Não tenho conheci- Fico grato a V. Exa.
mento _de quantos d~st~ques for~~ apresentados. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Embora
Eles nao ~os foram dlstnbuídos. E I~possível fazer houvesse suspendido a sessão por alguns minutos,
um encaminhamento sem saber quais foram os des- para distribuir os destaques, tal como solicitou o De-
taques apresentados. putado Arnaldo Faria de Sá, o encaminhamento diz

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa. respeito à matéria, ao texto que vamos votar. No mo-
tem razão. Os destaques estão sendo distribu ídos mento dos destaques, cada um poderá encami·
agora. nhá-Ios. Se até o encaminhamento do primeiro desta-

-0- SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - V. Exa. já que eles não tiverem sido distribuídos, suspendo no-
anunciou a votação. Quero a distribuição. vamente a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
atender ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá e a palavra ao Sr. Deputado Fernando Coruja, para en-
suspender a sessão até que se distribuam as cópias. caminhar contrariamente à matéria, por cinco minu-
V. Exa. vai conhecer os destaques. tos

(É suspensa a sessão.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está rea
berta a sessão.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, hoje cedo procurei certificar-me da hora
em que iríamos discutir, em segundo turno, a reforma
do Poder Judiciário, a Proposta de Emenda Constitu
cional n2 96·A, de 1992. Voltei ao plenário agora, após
cumprir tarefas em meu gabinete, e fui informado de
que V. Exa. já encerrou a discussão e passou à vota
ção da matéria. Eu não sabia dessa antecipação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se me
permite, nobre Deputado, esclareço que V. Exa. está
inscrito para encaminhar a votação.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS 
Então, houve um engano, porque eu me inscrevi para
discutir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
vai falar. Não há dificuldade no encaminhamento.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr.
Presidente, a minha fala será um pouco mais longa do
que o tempo destinado ao encaminhamento da vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para o
encaminhamento concede-se o mesmo tempo da dis
cussão, nobre Deputado: cinco minutos. Comprome
to-me com V. Exa. a conceder, durante o encaminha
mento da votação, os cinco minutos, mais a tolerância
normalmente concedida aos nobres Deputados. V.
Exa. terá tempo suficiente para manifestar-se.
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Enaltecemos o trabalho realizado, porque hou- da nossa bancada. Todos lutamos, durante o proces-
ve de fato outros avanços. Mas o grande retrocesso so de discussão e elaboração dos trabalhos, para do-
nessa reforma, no entendimento do PDT, é a criação tar o Judiciário de melhor forma de organização.
da súmula vinculante. No Brasil, o controle da consti- Trnhamos - e continuamos tendo - compreen-
tucionalidade das leis é misto: há um concentrado e são de que o Judiciário que resultar dessa reforma,
outro difuso. Nessa reforma, estamos tirando o con- cuja votação está em segundo turno nesta Casa e irá
trole difuso, o do juízo natural, aquele que possibilita a ao Senado, terá de ser mais ágil e acessível. A popu-
cada cidadão exigir o seu direito, transferindo-o para lação deverá poder controlá-lo, e a prestação jurisdi-
o controle concentrado. cional deverá ser a mais rápida possível.

Ora, no controle concentrado já existem meca- Quando da elaboração do relatório pelo então
nismos que permitem ao Governo, ao partido político Relator, o Deputado Aloysio Nunes Ferreira, muitas
ou a quem quer que seja pedir a declaração de in- preocupações assolaram a bancada do Partido dos
constitucionalidade de uma lei. Uma vez declarada in- Trabalhadores. Num segundo momento, com o afas-
constitucional, a lei sai do mundo jurídico, tem efeito tamento de S. Exa., que assumiu cargo de Ministro de
erga omnes. Por isso, não entendemos o porquê da Estado, foi nomeada Relatora a Deputada Zulaiê Co-
introdução dessa súmula nessa reforma. bra. S. Exa. apresentou um relatório, ao qual o PT,

No nosso entendimento, foram dados alguns apesar das observações e ressalvados os destaques
passos para frente, mas muitos outros para trás. Isso da bancada, votou favoravelmente.
ocorre, por exemplo, quando deixamos de ampliar o Felizmente, pudemos remover, neste plenário, a
número de juízes nos Tribunais Superiores, em fun- maioria das impurezas constantes do projeto. Ainda
ção da grande resistência por parte da corporação. remanescem algumas, entre elas o nepotismo, a cen-

Por entendermos que esta não é a reforma que s~ra à mordaça no Judiciário, a questão da súmula
a população brasileira esperava, nós, do PDT, mante- vln~ulante - gosta~íamo~ que.~utra fórmula fosse
remos a posição do primeiro turno, votando contraria- aplicada, como a sumula Impeditiva de recurso.
mente ao projeto como um todo. Propusemos um sistema de controle externo do

Vamos destacar a questão da súmula vinculan- Judiciário, acolhido no relatório da ~eputada Zulaiê
te. Portanto, queremos o apoio desta Casa para supri- Cobra, o ~~e ~ar~ nós é um a~anço Importante, P?r-
mir o art. 14 da súmula vinculante. No nosso entendi- que o Judiciário nao pode continuar nesta redoma, Jn-

mento, evit~ríamos o estrago na forma de controle da con~rolada p:'a sociedade. Infelizmente,. ~oje nossa
constitucionalidade existente no País, que é tradicio- sociedade nao tem c~":I0 se proteger do ~UIZ corrupto
nalmente mista. O controle difuso característica do e moroso. O corporativismo Impede que ISSO aconte-
Poder Judiciário brasileiro, faz com 'que o juízo natural ç~, e!"bora sai.ba~os.que em,todas a~ profissõe~ há
tenha força e realmente a democracia prevaleça na pesslmos proflsslonals.Tambem querr~~os, ~fe!'v~-
Justiça. Da forma como está, estaremos enfraque- ~ente, aumentar o con~role sobr~ a atiVidade Jurlsdl-
cendo a democracia deixando de fortalecer o acesso clonal, para que ela se f,zesse mais célere, de forma a
à Justiça.' ser alcançada pelo cidadão comum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para en- Portanto, o projeto que ~ra ?stamos ~ vot~r em
caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado segundo .turno certamente nao e aquele Idealizado
Walter Pinheiro, caso queira fazer uso da palavra. pelo :artldo dos Trabalhadores. ~as este Parla":le,!1-
(Pausa) to, alem de ser uma Casa de Leis, é de composlçao

. plural. E as negociações e correlações de forças ex-
Com ~ palavra o Deputado Nelson Pellegrino pressam-se dessa forma. Portanto, reconhecemos

para encaminhar a favor. o·· •• .que este projeto, embora não seja o que queríamos, é
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem o possível na atual realidade de composição deste

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De~ Parlamento.
putados, esta Casa inicia hoje a conclusão de um tra- Esta Casa dá' um passo importante, Sr. Presi-
balho já e~pe~a~o"pela Nação. Estamos aqui p~ra re- dente. Sei que V. Exa. também desempenhou papel
pensar as In~t~tu~çoes do Estado, dentre as quais está relevante no processo, permitindo que essa .reforma
o Poder Judiciário. saísse das gavetas e, finalmente, após passar pela

Tive a honra de integrar a Comissão que tratou Comissão, viesse ~ plenário.
da reforma do Judiciário, por indicação do Partido dos Agora a nossa intenção é continuar lutando, no
Trabalhadores, juntamente com outros companheiros âmbito do Senado Federal, para aprimorar o projeto.



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para
encaminhar contra a matéria, concedo a palavra ao
nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a disposi
ção inarredável, na presente Legislatura, de manter
acesa a chama da Justiça, como solução evolutiva
para todos quantos, na Nação soberana, clamam
por Justiça universalizada, célere, a mais justa e efi
caz, porque barata e convincente, mantida a Fede
ração.

Este é um dos meus compromissos com o povo
catarinense, que há cinqüenta anos me tem conferi
do mandatos eletivos, agora e uma vez mais, com a
missão de bem representar todos os brasileiros nes
ta Casa.

Penso ser preciso insistir na necessidade de dar
sustentação realista à singular federação municipalis
ta que temos, forma de Estado que não resultou do
acaso, mas das peculiaridades brasileiras: nossa di
mensão territorial e suas diversidades geográficas,
climáticas e culturais.

No instante mesmo em que a esta Casa retorna
va, em face da decisão firme de nosso Presidente,
Deputado Michel Temer, de dar andamento ao pro
cesso inaugurado çom a proposta de emenda à
Constituição formulada pelo Deputado Hélio Bicudo,
a PEC nQ 96-A, de 1992, a ela ofereci emenda substi-

-tutiva,-que tomou o número 27. na Gomissão Especial
então constituída. - --

O núcleo de minha iniciativa deixou de merecer
aprofundamento, uma vez que as atenções e os de
bates se centraram em providências de caráter aces
sório, não raro, infrac9nstitucional.

O meu propósito sempre foi e permanece sendo
o de contribuir para as discussões necessárias e in
dispensáveis à instauração da Justiça Nacional e à in
trodução da justiça colegiada na produção de deci
sões da primeira. instância julgadora, como providên
cias polítiçQ-jurídicas essenciais, de vanguarda no
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Esperamos que a reforma que venha a ser promulga- plano constitucional, voltadas para o atendimento das
da de fato dote o povo brasileiro do Judiciário que tan- necessidades do povo brasileiro, que as realidades
to almejamos: controlado pela sociedade, ágil, trans- de nosso tempo estão a reclamar.
parente_e ~c~s~í~el. Um Judiciário que. ~ntregue a Neste segundo turno de votação, cumpre-me
prest~~o JurlsdlcIO~~1 ~quele que a solicita e a e~a declinar as razões de minha abstenção de voto. Pri-
tem direito. Um Judiciário que faça o que todos mais meiro, para reafirmar os meus compromissos com
almejamos: justiça. meus irmãos catarinenses e brasileiros. Segundo,

Portanto, vamos votarfavoravelmente à matéria, para ressaltar, uma vez mais, a arraigada convicção
porque consideramos que essa é a reforma que con- que tenho de ainda estarmos muito distantes de
seguimos. uma verdadeira reforma do Poder Judiciário para o

Brasil.
Nada justifica ou recomenda perseverar no erro

centenário da existência de dois níveis de Justiça: a
federal e a estadual.

A forma em vigor compromete o desempenho
do Poder Judiciário, cuja autonomia administrativa e
financeira é uma das conquistas da Constituição de
1988, assim como compromete a própria prestação
jurisdicional.

A idéia da Justiça Nacional, em nossa Repú
blica Federativa, não é original minha, mas perma
nece atual. Sua adoção e a coragem para enfren
tá-Ia, mais que um desafio, é imposição do no~so .
tempo.

A justiça dual com que temos convivido resultou
de um equívoco cometido na elaboração de nossa
primeira Constituição Republicana. Nos trabalhos da
Constituinte, prevaleceu a corrente de pensamento
liderada por Campos Salles, e a Constituição de
1891 não só consagrou a dualidade da Justiça
como atribuiu competência à União apenas para le
gislar sobre o direito processual da Justiça Federal,
deixando livres cada um dos Estados para dispor
sobre o processo a ser observado nas respectivas
jurisdições. Aquela decisão soberana de nossa pri
meira Constituinte republicana, acolhedora de sim
ples transplante da experiência constitucionalizada
nos Estados Unidos da América do Norte, mas que
não encontrava respaldo na Teoria Geral do Estado
e discrepava das realidades brasileiras, veio a me
recer a crítica firme e contundente de Rui Barbosa,

-que -na--inauguração_ da Campa_nha Civilista assím
proclamava, em 3 de outubro de 1909~ -rioTeatro lí
rico do Rio de Janeiro:

O princípio da unidade, que a Constitu
ição impõe ao Código Civil, Criminal e Mer
cantil do País, colide com o da multiplicida
de, que estabeleceu para as leis do proces
so e a organização da Justiça.

(...)
Ninguém ignora, hoje em dia, que a ju

risprudência modifica incessantemente as
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leis de direito privado. Toda a codificação, Àquela Subcomissão do Itamarati, compareceu
apenas decretada, entra, sob o domínio Oliveira Vianna, com voto escrito:
dos arestos, no movimento evolutivo, que, Sou pela unidade da magistratura. Ne-
com o andar d? tem~o,. aca~a por sobre- nhum argumento encontrei que me conven-
po~ ~ I~tra escnta o direito VIVO dos textos cesse da necessidade da conservação do
JudicIaIs. regime atual, da dualidade da justiça, sejam

Na União Americana, onde cada Esta- quais forem as modificações propostas para
do é senhor do direito substantivo, nada remediar-lhe os inconvenientes (...).
mais lógico do que ser ele, outrossim, quem O problema da unida<;je ou da dualida-
disponha do seu direito proce~sual, e orga- de da magistratura está sendo mal posto.
nize a magistratura, a que há de competir a Ele não é exclusivamente um problema de
execução de um e outro. No Brasil, onde o técnica judiciária, isto é, uni problema de ju-
direito substantivo é um só, força era ser um risdições, de competências, de instâncias,
só o sistema do processo, e ter o organismo de recursos, de distribuição de termos e co-
judiciário em caráter uno. marcas, de formação de juízos singulares

(...) ou coletivos. <

A Constituição, portanto, deveria ser Este é apenas um problema subse-
reformada: I) Para que se unifique o direito qüente, um problema a resolver depois. Há
de legislar sobre o processo; 11) Para que se um problema preliminar, problema de técni-
unifique a magistratura. ca pol(tica, só possível de resolver-se com

dados e critérios políticos e não jurfdicos.
Nos trabalhos preparatórios da Constituição de Este problema se formula assim:

. 1934, por intermédio da que ficou conhecida como Levando em conta a experiência acu-
Subcomissão do Itamarati, composta, por decisão mulada nestes quarenta anos e em face da
do Presidente Getúlio Vargas, de membros do Go- realidade presente, é ou não conveniente
verno, de juristas e intelectuais da época, as idéias aos interesses das populações nacionais
de Rui Barbosa foram retomadas em meio a acesos passar para a União a magistratura até ago-
debates. (Cf. José Affonso Mendonça de Azevedo, ra pertencente aos Estados? (Elaborando...,
"Elaborando a Constituição Nacional", edi~ão cit. p. 412.)
fac-similar, de 1993, do Senado Federal, produzIda Concluía, então, Oliveira Vianna:
quando da Revisão Constitucio_nal prev~ta pela Faz-se preciso, pois, entregar a justiça
Constituição d~ 1988, por sugestao do entao Sena- à Nação. (...) Esta passagem da justiça dos
dor Marco MacIel.) . Estados pàra a União, para ser fecunda,

O pensamento e a pugna de RUI Barbosa para ser eficiente, há de ser feita para entre-
deixavam de sersó dele e se incorporavam, em parte, gar a justiça a si mesma, autônoma e inde-
ao pensamento nacional. pendente, liberta das influências dos parti-

João Mangabeira propusera emenda com o dos, consciente da' sua missão, cheia da
seguinte teor: dignidade do ~seu sacerdócio. (Elaboran-

Art. - O Poder Judiciário será exercido do..., cito p. 416.) ' ..
por tribunais e jufzes distribufdos pelo Pafs, Mais tarde, na coletânea de preciosos escritos
e o seu órgão supremo tará por missão prin- que reuniu em livro, censurando a opção feita pela
cipal manter a unidade do Direito e ser o in- manutenção da dualidade de Justiças, afirmou João
térprete máximo da Constituição, em todo o Mangabeira:

território brasileiro. O .substitutivo, no ponto fundamental
Em defesa de sua posição, Mangabeira trazia à da organização do Poder Judiciário, ~ão se

colação a autoridade de Rui e também a de Hans ~pó~a, nest~ momento, em outra autondade,
Kelsen, que atuara vivamente na elaboração da senao em SI mesmo: .
Constituição austríaca "que adotou a forma do estado Por m~is valiosa ~e fos~e,.. amda
federal, declaradamente e, no entretanto, ao mesmo quando ~Iumlada pelo clara~ d? genlo" bem
passo adotou a unidade da magistratura". fraca sena ela contra a un~nlrmdade, a bem
(Elab~rando ..., p..396.) dizer, do sentimento da Nação.



Perde, assim, Sr. Presidente, a Câmara dos
Deputados, apesar do notório esforço desenvolvido
nos últimos anos, mais recentemente pela Comis
são Especial nomeada por V. Exa. e pelos Relato
res - o hoje Ministro, nosso companheiro, Aloysio
Nunes Ferreira e a nobre Deputada Zulaiê Cobra -,
a oportunidade de legar aos brasileiros uma verda
deira reforma do Poder Judiciário.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra à nobre Relatora, Deputada Zulaiê Cobra,
para sua manifestação. Em seguida, vou colher voto
dos Srs. Líderes sobre o projeto.

Conselho Nacional de Justiça será um
outro poder, independente dos demais. Será
composto, inafastavelmente, por membros
de correntes partidárias ou funcionais que
farão nascer, se não diretamente, pelo me
nos indiretamente, nefasta influência na de
cisão judicial. Não desejo dizer, com isso,
que o juiz será intimado pelo Conselho. Ha
verá, porém, nítida preocupação do juiz com
o Conselho, de composição heterogênea,
com membros nem sempre conhecedores
da arte jurisdicional. Se as constituições pri
maram, sempre, por evitar até mesmo a in
junção interna no poder decisório, como ad
mitir que um órgão externo ao Judiciário ve
nha a fazê-lo?

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira l0 2911l

É que uma Constituição é, sobretudo, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
um instrumento político, destinado a compor Deputado Synval Guazzelli, eu lhe darei a palavra em
interesses e forças sociais, numa forma de seguida. Lamentavelmente, quando há encaminha-
conciliação e equilfbrio. mento de votação - creio que o Deputado Antônio

Não é, e não pode ser a exposição de- Carlos Konder Reis já esteja concluindo seu pronun-
dutiva de uma doutrina ou de uma tese jurí- ciamento - não há possibilidade de aparte.
dica.

Daí a incapacidade do jurista, já o dis- O Sr. Synval Guazzelli - Seria para louvar o
se Sorel, "deduz e não observa". E o méto- belo trabalho que o nobre Deputado está lendo da
do dedútivo, peculiar aos advogados e aos tribuna, enriquecendo esta Casa. Muito bem!

jurzes, não será nunca o do homem de esta- O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS _
do, ou o da política. --Obrigado, nobre Deputado Synval Guazzelli, meu

(...) velho e querido amigo. As expressões de V. Exa.
sé o substitutivo "observasse, em vez certamente traduzem sentimentos de amizade e

de deduzir", teria, com certeza, verificado compreensão.
que o Brasil inteiro protesta contra a duali- Continuando, Sr. Presidente, concorreriam
dade de jurisdição, que tantos males tem para a sustentação da Justiça Nacional, sobrancei-
causado. ra e independente, a União, os.Estados e os Municí-

A Constituição de 1988 nos legou um federa- pios.
Iismo singular. São entes da Federação a União, Ao concluir, permito-me lembrar a lúcida adver-
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, to- tência de Michel Temer, em seu "Constituição e Políti-
dos eles pessoas de direito público interno dota- ca":
das de autonomia política e administrativa. Mas
para assim dispor não precisou a Constituição
atribuir aos Municípios Poder Judiciário próprio,
pois a Federação se tipifica com a repartição de
competências legislativas entre os entes Federa
dos e ,a atuação de uma Corte Suprema capaz de
garantir essa mesma repartição tal como traçada
pela Carta Magna.

O segundo ponto essencial de minha
proposição tem a ver com a instalação da justiça
colegiada de primeira instância.

A garantia da segurança na prestação jurisdicio
nal, o compromisso com a eficácia e a efetividade da
sentença proferida em primeira instância e a conse
qüente desobstrução dos tribunais recomendam
sejam as decisões de primeiro grau tomadas por
três juízes de direito, sem prejuízo de outros meca
nismos de prestação jurisdicional ágil que venham
a ser adotados em favor do povo, especialmente
das classes menos fávorecidas.

As decisões de primeira instância, se proferidas
por três juízes, ainda que apenas um deles venha a
atuar na instrução do processo, haverão de contribuir
decisivamente para o fortalecimento da confiabilida
de das sentenças, para a segurança e o convenci
mento das partes litigantes ou da sociedade, confor
me o caso, e para a própria segurança dos magistra
'dos.

O Sr.. Synval Guazzelll - V. Exa. me concede
um aparte, .nobre Deputado?



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a Mesa os seguintes

Sala das Sessões, 31 de,maio de 2000. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Uder do Bloco PUPSL.

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE
BANCADA Ni 1

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - É lógico
que a grande maioria do Plenário não os recebeu.
Gostaria que V. Exa. informasse, dentre os desta
ques que irão à votação, quantos são de bancada e
quantos são simples, como preceitua o art. 162, inci
so 11.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. São quinze destaques de bancada; do Desta
que nl! 14 ao Destaque nl! 42 são simples.

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Ex', nos termos do art. 161, in

ciso V e parágrafo 211 do Regim,ento Interno da Câma
ra dos Deputados, destaque para votação em separa
do da expressão "ou de decisão do Conselho Nacio
nal de Justiça", constante no artigo 95, inciso I da Re
dação do Vencido para o segundo turno da PEC n2

96-A, de 1992 (que introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário).(art. 811 da Redação do Venci
do).

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 2
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

e § 212, do Regimento Interno, destaque para a vota
ção em separado, para supressão da ~edação dada
ao inciso IV do § 111 do artigo 95, da 'CF, conforme
consta do artigo 811 da redação para o segundo turno
da Proposta de Emenda à Constituição nli! 96, de
1992, que "Introduz modificações na Estrutura do Po
der Judiciário".
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A SRA. ZULAI~ COBRA (BlocoIPSDB - SP. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeitosa-
Srs. Deputados, chegamos hoje, com a votação em 'mente, peço a V. Exa...
segundo turno da P~~ n

g
96, de 1992, ao final da re- O SR PRESIDENTE (M' h I T ) ... Já h _

forma do Poder Judiciário. '. IC e emer c e
garam os requenmentos? _

Peço aos colegas um pouco de atenção ede sa- '
crifício, porque somos muitos Deputados na Casa. Te- O SR. ARNALÕO 'FARIA DE SÁ - Já os rece-
mos hoje quatorze destaques supressivos, de banca- bi, Sr. Presidente.
da. Portanto, para cada um deles haverá votação no
minal.

Sr. Presidente, não vou discutir o mérito. Tive
mos muitos méritos nesta reforma. Fizemos a reforma
que era possível fazer nesta Casa. Não há crítica ne
nhuma, porque aCasa é quem faz a reforma.

Hoje, estamos votando destaque supressivo de
cada bancada, e cada bancada tem o direito de supri
mir no texto aquilo que entender correto. Portanto,
como Relatora, vou defender, é claro, o texto já apro
vado em primeiro turno, mas respeito, democratica
mente, cada destaque.

Faço um apelo no sentido de que possamos ain:'.
da hoje terminar a votação em segundo turno da re
forma do Poder Judiciário. O prejurzo é da reforma,
porque, em cada destaque supressivo, quem tem de
garantir os 308 votos somos nós, que queremos man
ter o texto. Portanto, a responsabilidade da manuten
ção do texto é nossa - mais minha.

Estou disposta, Sras. e Srs. Deputados, a ficar
aqui madrugada adentro, desde que terminemos a
votação, porque é um compromisso da Câmara Fede
ral com a única reforma que vamos fazer nesta Casa.
Hoje já é dia 31 de maio. Posso até dar crédito a ou
tras reformas que possamos vir a fazer até o final do
ano, mas será muito difícil num ano de eleições muni
cipais.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, meu ilustre
Presidente, que tanto trabalhou nessa reforma, solici
to que façamos hoje um trabalho digno da Câmara
Federal, que vamos mostrar ao povo brasileiro, e que
a reforma do Poder Judiciário seja feita nesta Casa
com a votação individual, nominal, Deputado por De
putado, até o final dos quatorze destaques supressi
vos de bancada.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou co-

lher votos dos Srs. Líderes. '

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

Entendemos ser incoerente limitar a competên
cia do juiz aprovado em concurso público, somente
por estar em período de estágio probatório. Não po
demos permitir a existência da figura que poderá ser
denominada de "meio-juiz", ou juiz pela metade. Não
achamos correto o juiz ser competente somente para
julgar certas matérias. Por isso propomos a supres
são desse dispositivo.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho - PMDB/RS, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 5
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I
e § 2º, do Regimento Interno, destaque para a vota
ção em separado, para supressão da redação dada
ao parágrafo único do artigo 96, da Constituição Fe
deral conforme constante no artigo 9º da redação
para o segundo turno da Proposta de Emenda à
Constituição nº 96, de 1992, que "Introduz modifica
ções na Estrutura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Aloízio Mercadante, Líder do PT - Deputado
Marcelo Déda, Vice-Líder do PT.

Justificação (Nº 5)

Vincular a competência para conhecer de ações
de improbidade com a dos crimes comuns (penal) e
de responsabilidade (político-administrativo), signifi
ca confundir- propositadamente - institutos, e subjaz
intenção velada de impedir que juiz singular, ainda
que federal, possa criar constrangimento a membro
ou órgão dos Poderes Executivos, nos diversos níve
is, em decorrência de prática ilegal!; Para além da má
cula ao direito do cidadão consubstanciada na restri
ção do foro e supressão de instâncias, pretende-se
frustrar o escopo do mandamento constitucional in
serto no artigo 5º LXXIII, bem como das Leis nºs
7.347/85 (ação civil pública) e 8.429/92 (improbida-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE D,E·,
.BANCADA DO PMDB NS! 4 .:

(Art. 161, § 2º clc art. 161, I do RICO.)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE
BANCADA DO PMDB N!! 3

(Art. 161, § 2º da art. 161, I do RICD)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º clc
com o art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque de bancada para votaçao
em separado do inciso IV do § Iºdo art. 95 da CF cons
tante do art. 89 da redação para o segundo turno da
PEC nº 96-C/92 - reforma do judiciário. .

Justificação

O presente dispositivo trata'da chamada "lei do
silêncio" para a magistratura. Esta mesma vedação
para o Ministério Público caiu qoando da votação em
primeiro turno. Portanto, por analogia, entendemos
que esta vedação não deve estar presente ,para os
magistrados. '

Sala das Sessões, de junho de 2000. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Vic~-f..rderdo Bloco Par
lamentar PMDB/PST/PTN ..: Gerson Peres, Vi
ce-Líder do PPB - Jutahy Júnior, Vice-Uder do Blo
co' Parlamentar PSDB/PTB - ltílz'Antônio Fleury 
PTB

Justificação

A supressão proposta visa preservar um dos as
pectos inerentes ao exercício da magistratura. Num
país como o Brasil de hoje, com suas instituições em
crise, a sociedade precisa de toda sorte de proteção e
acesso à informação. Mantendo-se o texto como se
encontra, punir-se-á o magistrado que divulgue fatos
ou informações de que tenha conhecimento em razão
do cargo que ocupa. Para além do despicienda, tal
previsão incide em inconstitucionalidade na medida
que proíbe o qll~ a Carta Magna consigna direito da
cidadania, q'..:'-=.I !.;eja, o direito de informação (artigo
5º, inciso XIV da CF), senao r.erto que a publicidade
dos atos processuais configura a regra, cuja exceção
é o sigilo nos casos que lei específica discrimina, am
parada no princípio da defesa da intimidade e interes
se social. Neste caso, calar profissionais do direito e
agentes públicos proporcionaria prejuízo ao cidadão
e vilipêndio ao direito de livre manifestação.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu- Senhor Pres!dente,

tado Aloízio Mercadante, Líder do PT - Deputado Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º ele
Marcelo Déda, Vice-Irder do PT. com o art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, destaque de bancada para votaçao
em separado do § 3º, do art. 95 da CF constante do
art. 8º da redação para o segundo turno da Proposta
de Emenda à Constitu ição nº 96/92 - reforma do judi
ciário.
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de), seria sensivelmente restringido, senão inviabili- revela-se em tudo superior ao texto proposto no
zado, pela adoção da redação ora atacada; Substitutivo.

Sala de Sessões, de maio de 2000.

Senhor Presidente
Nos termos do art. 161, inciso I, § 22 do Regi

mento Interno, requeremos destaque para votação
em separado - DVS, para a supressão da expressão
"ou togados e leigos, estes exercendo função a título
honorífico, sem remuneração", do inciso I do art. 98
da CF, constante do art. 10 da Redação do Vencido
em Primeiro Turno, da Proposta de Emenda a Consti
tuição nl:! 96-B, de 1992, que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Odelmo Leão, Uder do PPB - Gerson Peres,
Vice-Uder do PPB.

REQUERIMENTO

DESTAQUE DE BANCADA À
PEC N296-DI92 NII6-A

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, § 22 do
Reg!mento Interno, destaque para votação em se
parado do inciso 11, constante do Art. 98 da CF, re
ferenciado no Art. 10 da Redação do Segundo Tur
no.

Sala das Sessões, de maio de 2000. - Jutahy
Júnior, Vice-Uder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

Justificação

A disciplina adotada pelo Substitutivo elimina
a eleição dos juízes de paz, vindo a substituí-Ia
pela indicação pelo Presidente do Tribunal de Jus
tiça. Tal determinação, além de eliminar importan
te prerrogativa democrática da comunidade imedi
atamente afetada, não mais contará com a ressal
va relativa ao art. 37, § 11, uma vez que essa nor
ma quedou rejeitada na votação do primeiro turno.
A isso, acrescente-se o inconveniente de que se
suprimiu a possibilidade de extensão por lei das
atribuições dos juízes de paz. Essa segunda dispo
sição conferi excessiva rigidez à justiça de paz e
constitucionaliza matéria cujo adequado tratamen
to deveria constar tão somente de lei. Essa regula
ção por lei poderia alcançar, com vantagem, todas
as prerrogativas que ora se pretendem conferir à
justiça de paz. Assim, o texto constitucional atual

DESTAQUE DE BANCADA NII7

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, inciso I, § 2º do Regi

mento Interno, requeremos destaque para votação
em separado - DVS, para a supressão da expressão
"e na Justiça do Trabalho" do § 12 do art. 98 da CF,
constante-do art. 10 da Redação do Vencido em Pri
meiro Turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n2 96-B, de 1992. que introduz modificações na estru
tura do Poder Judiciário.

Justificação

A redação da expressão que se quer suprimir
possibilita a criação por lei ordinária de "juizados es
peciais" também na Justiça do Trabalho.

A Justiça do Trabalho como se sabe já é especi
alizada, e dotada de meios para garantir a prestação
jurisdicional célere a pequenas causas, mediante rito
sumaríssimo.

Ademais, os "juizados especiais" na Justiça do
Trabalho se contrapõem ao modelo delineado nas al
terações do art. 116 da CF (art. 26 da Redação do
Vencido em Primeiro Turno) constantes da presente
PEC que prevêem a criação de órgãos de concilia
ção, mediação e arbitragem para a solução de confli
tos individuais de trabalho, sem caráter jurisdicional e
sem ônus para os cofres públicos, o que já vem sendo
implantado com reconhecido êxito a partir da publica
ção da Lei n2 9.958, de 2000.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Odelmo Leão, Uder do PPB - Gerson Peres,
Vice-Uder do PPB.

LIDERANÇA DO PPS
DESTAQUE DE BANCADA NR 8

Requeiro, nosiermos do art. 161, inciso I, § 22

do Regimento Interno, destaque para votação em se
parado da expressão "e com poderes correicionais,
cujas decisões terão carátervinculante"do inciso II do
parágrafo único do art. 105, constante do art. 17, bem
como a expressão·'lcujas decisões terão efeito vincu
lante" do inciso 11 do § 22 do art. 112, constante do art.
22 da Redação do Vencido em primeiro turno da PEC
nll 96-B, de 1992, qúe "introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário".
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Justificação

Não é necessário que um outro órgão, além do
Conselho Nacional de Justiça - que estará incumbi
do do controle externo do Judiciário, com compe
tência correicional - tenha poderes disciplinares.
Isto ocorrendo gerará uma verdadeira confusão de
competências. Por exemplo, em caso de decisões
dfspares entre estes dois conselhos, qual decisão
predominará? Qual dos dois será a instância supe
rior?

Por isso, é mister que o Conselho da Justiça
Federal, bem como o Conselho Superior da Justiça
do Trabalho, mantenham a função exclusiva de su
pervisão administrativa e orçamentária da Justiça
Federal e do Trabalho;-respectivamente, na primei
ra e segunda instância, relegando-se ao Conselho
Nacional de Justiça a competência correicional dos
~agistrados.

Brasília, 31 de maio de 2000. - Airton Xerêz,
Vice-Uder do PPS.

DESTAQUE DE BANCADA NR 8-A
(Do Partido Democrático Trabalhista)

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para o
artigo 14 da redação do vencido da PEC nQ 96-B/92
aprovada pela Comissão Especial e ratificada pelo
Plenário desta Casa em 111 turno.

Justificação

O artigo 14 da PEC do Judiciário trata da apro
vação de súmula vinculante nos casos de controle di
fuso da constitucionalidade. A supressão de referido
dispositivo tem por objetivo banir o instituto uma vez
que representa a violação do princfpio do juiz natural
e o duplo grau de jurisdição ao vincular as decisões
formuladas em instâncias inferiores.

Outrossim, a c<?ntrário senso do efeito produ
zido pela declaração de inconstitucionalidade-da
lei que, nos dizeres do Ministro Carlos Velloso, per
mite aQ STF legislar negativamente, a edição de
súmulas vinculantes repres~ntam a legislação po
sitiva, o que fere, mortalmente, a tripartição dos
Poderes.

-pela infringência-às cláusulas pétreas acima_
expostas, constitucionalmente, esta Casa sequer
estaria autorizada a deliberar sobre tal matéria.
Resta-nos, entretanto, a derradeira chance de sa
nar tal vfcio, aprevando o destaque em tela. Para

tanto, peço o apoiamento dos nobres pares nesta
proposta.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Miro Teixeira, Uder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 9
(Bloco PSB/PcdoB)

Requeiro, nos termos do art. 161, § 21!, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "de comum
acordo" constante do § 2º do art. 115, conforme art.
25 da redação para o Segundo Turno da PEC nll

96-0/1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário.

Sala das Sessões 31 de maio de 2000. - Depu
tado José Antônio Almeida, Vice-Uder do Bloco,
PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 10
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inci

so I e § 211 , do Regimento Interno, destaque para a
votação em separado, para supressão da redação
dada ao art. 411 do artigo 115 da Constituição Fede
ral, conforme constante no artigo 25 da redação
para o segundo turno da Proposta de Emenda à
Constituição nl! 96, de 1992, que "Introduz modifi
cações na Estrutura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, Vice-Uder do PT - Walter PI·
nheiro, Vice-Lfder do PT.

DESTAQUE DE BANCADA NR 11

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regi

mento Interno, requeremos a V. Exa. destaque para
votação em separado para supressão da expressa0
Jlou por decisão do Conselho NacÍQrJal do Ministério
Público", acrescida à alfnea a, do inciso I, do-inciso
511, do art. 128, da Constituição Federal, pelo artigo
34, do Substitutivo da Relatora à PEC nll 96-A, de
1992, bem como para a supressão da expressão
"por decisão do Conselho Nacional do Ministério
Público, tomada pelo voto de três quintos de seus
membros", do § 611, do artigo 128 da Constituição
Federal, constante do artigo 34, do Substitutivo da
Relatora à Pec nll 96-A, de 1992, e para supressão
da expressão "perda do cargo", constante do inciso



REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE
BANCADA DO PMDB NR 13

(Art. 161, § 2º ele art. 161, I do RICO)

Senhor Presidente,!
Requeremos, nos termos do art. 161, § 21! c/c

com o art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados; destaque de bancada para votaçao
em separado do art. 59 da Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92, redação para o segundo turno
- reforma do judiciário. .

Justificação

Já existe uma PEC aprovada na Câmara e no
Senado, com emenda, que se ~ncontra novamente
na CO, que trata da matéria dos precatórios. Segundo
consta, a matéria está acordada no texto desta PECo
A presente Proposta de Emenda que trata da reforma
do judiciário, também trata da matéria, porém de for
ma diferente da outra PEC, que se encontra de volta
na CO. Por isso propomos a supressão, mantendo,
assim, o acordo na outra PECo

Sala das Sessões, , de junho de 2000. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho - PMDB/RS, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.
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11I, do § 32, do artigo 130-A, da Constituição Fede- são poderá suscitar um conflito levando em conside-
rai, constante do artigo 36, do Substitutivo da Rela- ração os direitos adquiridos. Por isso propomos a su-
tora à PEC n" 96-A, de 1992, aprovado em primeiro pressão desse dispositivo, para que se mantenha o
turno de votação. texto da EC nº 24/99.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PMDB/PST/PTN.

Justificação

O presente destaque tem como objetivo único
excluir a possibilidade de ser decretada a perda do
cargo do membro do Ministério Público por decisão
do Conselho Nacional do Ministério Público. Em ra
zão da matéria ser tratada de modo idêntico em três
dispositivos constantes do substitutivo aprovado
em primeiro turno, é necessária a apresentação de
destaque englobando todos eles. A correlação exis
tente entre os referidos dispositivos recomenda, in
clusive regimentalmente, a apreciação conjunta da
matéria.

Por sua vez, o texto proposto no substitutivo não
deve prevalecer, pois, a previsão de competência
para o Conselho Nacional do Ministério Público de
cretar a perda do cargo conflita com o princfpio da
inafastabilidade da jurisdição (C.F., art. 52, inc. XXXV)
e com o da vitaliciedade (C.F., art. 95, inc. I, e art. 128,
§ 52 inc. I, a), segundo o qual a perda do cargo somen
te pode decorrer de sentença judicial transitada em
julgado.

Trata-se de garantia indispensável ao exercf
cio imparcial das relevantes funções pelos mem
bros da instituição do Ministério Público, que não
pode ser suprimida, sob pena de grave comprome
timento à correta atuação em defesa dos interes
ses sociais. ..:. Irls Simões, Bloco Parlamentar
PSDB/PTB _ Fernando Gonçalves Bloco Parla
mentar PSOB/PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE
BANCADA DO PMDB NR 12

(Art. 161, § 22elc art. 161, I do RICO)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 21! clc

com o art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados; destaque de bancàda para, votaçao
em separado do art. 46 da Proposta de Emenda à
Constituição nll 96/92, redação para o segundo turno
- reforma do judiciário.

Justificação

A Emenda à Constituição n224, de 1999 asse
gura a manutenção do mandato dos atuais jufzes
classistas até seu término. O texto da proposta ora em
análise extingue o mandato de imediato. Esta supres-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES NR 14

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso V do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para supressão do inciso IV do § lI! do art. 95,
constante do art. 80 da redação para o Segundo Tur
no da PEC nl! 96-0/1992, que introduz modificações
na estrutura do Poder Judiciário.

Sala das Sessões 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alexandre Cardoso Líder do Bloco
PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES NR 15

Requeiro, nos termos do art. 161, in
ciso V do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para supressão



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
. SIMPLES Nl! 20

Senhor Presidente,
Requeremos, nos terr.nos do Art. 61, I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "Presiden
te do", constante do § 2º do art. 94·da Redação do
Vencido para o segundo turno da PEC n2 96/92, que

Justificação

A despeito de tratar-se, na prática, de exce
ção à regra geral, aconselhável, mesmo assim,
que a indicação uninominal seja de responsabili
dade de órgão colegiado, evitando-se, no caso,
que o Presidente, agindo singularmente, faça va
ler preferência de ordem pessoal, política, ideo
lógica etc., quando se sabe que a escolha pelo
colegiado manteria o sistema de decisões dos
tribunais e ainda reforçaria a democratização in
terna da instituição e maior legitimidade à esco
lha.

Sala das Sessões, 31 de maios de 2000. 
Arnaldo Faria de Sã, Deputado Federal/SP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES N!l19

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 61, I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "Presiden
te do", constante do § 2º do art. 94 da Redação do
Vencido para o segundo turno da PEC nº 96/92, que
introduz modificações na estrutura do Poder Judi
ciário.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES N2 18

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 161, I, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado do Inciso X, do Arti
go 103-C, constante do Artigo 15 da Redação do
Vencido para o segundo turno da PEC nº 96/92, que
introduz modificações na estrutura do Poder Judi
ciário.

REQUERIMENTO DE
DESTAQUE SIMPLES NR 17

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso V do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des
taque para supressão do art. 50 e seu § 1º da reda
ção para o Segundo Turno da PEC nº 96-0/1992,
que introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alexandre Cardoso, Líder do Bloco
PSB/PCdoB.
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do Parágrafo único do art. 96 constante com o princípio da separação dos Poderes, adotados
do art. 9º da redação para o Segundo Tur- em nosso Pars.
no ~~ P~C nº 96-D/1992, que introdu~ O CNJ terá o acompanhamento obrigatório do
modJflcaçoes na estrutura do Poder Judl- Ministério Público e do Conselho Federal da Ordem
ciário. dos Advogados do Brasil, os quais oficiarão perante o

mesmo.

Por outro lado, o Poder Judiciário já é fiscaliza
do, permanentemente, pelos Tribunais de Contas;
pela atuação dos advogadqs, dos Defensores PÚ
blicos e dos membros do Ministério Público, e pela
própria sociedade, tendo, ainda divulgadas, por ór
.gãos oficiais e da imprensa, todas as suas deci
sões.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Arnal
do Faria de Sã, Deputado Federal/SP.

REQUERIMENTO DE
DESTAQUE SIMPLES N2 16

Requeiro, nos {~rmos do art. 161, inciso-\! do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para supressão do § 2º do art. 102 constante do
art. 12 da redação para o Segundo Turno da PEC nº
96-D/1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário.

Sala dàs Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alexandre Cardoso, Líder do Bloco
PSB/PCdoB.

Sala das Sessões 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alexandre Cardoso, Líder do Bloco
PSB/PCdoB.

Justificação

A presença de membros de outras categorias
profissionais, na composição do Conselho Nacional
de Justiça, conflita com o sistema presidencialista e



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
, (SIMPLES) NR 23'
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introduz modificações na estrutura do Poder Judi- REQUERIMENTO DE DESTAQUE
ciário. SIMPLES NR 22

I

JJustificação . Requeiro, nos termos do Art. 161, inciso I, do
A despeito de t~tar-se, na prática, de exceção à Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta-

regra geral, aconselhável, mesmo assim, que a indi- que para supressão d.t!. expressão "orjundos da ma-
caçã~ unino~inal seja de responsabilidade de órgão gistratura da carreira'íâo inciso 11 do art. 112 constan-
colegiado. eVitando-se. no caso, que o Presidente te do art. 22 da redação para o Segundo Turno da
agindo singularmente, faça valer preferência' de or: PEC n2 96-D/1992, que introduz modiflcãções na es-
dem pessoal, polftica, ideológica etc., quando se trutura do Poder Judiciário.
sabe que a escolha pelo colegiado manteria o siste- Sala das Sessões, 31 de maio 2000. - Deputado
ma de decisões dos tribunais e ainda reforçaria a de- ..Iosé Ant6nlo Almeida Vice-Uder do Bloco
mocratização interna da instituição e maior legitimida- PSB/PCdoB.
de à escolha.

Sala das Sessões. 31 de maio de 2000. - Arnal-
do Faria de Sá, Deputado FederallSP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES N5I 21

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 161, I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "e a suspen
são no caso de descumprimento injustificado dos pra
zos processuais, na forma da lei", constante do inciso
111, do art. 95 da Redação do Vencido para o segundo
turno da PEC nR96/92. que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário.

Justificação

A expressão destacada representa,uma perigo
sa quebra do princrpio da irredutibilidade -de venci
mentos, histórica e acertada garantia da magistratu
ra, especialmente na medida em que o novo instituto
é posto em termos amplos e vagos.

Além disso, o desequilrbrio da relação juizlhabi
tante existente no Brasil, quadro que não compete ex
clusivamente ao Poder Judiciário reverter por neces
sitar de lei e incremento orçamentário, não pode re
sultar em penalidade ao juiz e sua famnia, colocan
do-o em difrcil situação, inclusive perante aqueles
com quem mantém seus naturais compromissos fi
nanceiros. '

A morosidade é estrutural, não se mostrando
adequado que a magistratura seja a única categoria a
sofrer tão rigorosa punição por algo que, como se
sabe, não está inteiramente ao seu alcance resol
ver.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Arnal
do Faria de Sã, Deputado FederaVSP.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I do Re

gimento Interno qestaque para Votação em Sepa
rado da Redação dada ao § 32 do art. 125 da CF,
constante do art. 31 da redação par:a 9 22 turno da
PEC n2 96/92. . .

Sala ds Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado José Genoíno, Vice-Uder do PT..

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(SIMPLES) N2 24

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos d9. art. 161, I do

RICD, Destaque para Votação em Separado da
redação dada ao § 4º, do art. 125 da CF, constante
do art. 31' da redação para o 2º turn9 da PEC nSl

96/92.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu

tado José Genorno, Vice-Uder do PT..

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(SIMPLE~) NR 25

Senhor Presidente, .
Requeremos, nos termos do ~rt. 161, I, do

RICO, Destaque para Votação em S~parado da re
dação dada ao § 52 do art. 125 da CF., constante do
ar:t. 31 da redação para o 2e turno da PEC nli

976/92.· :-
Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu

tado José Genoíno, Vice-L..rder do PT/'

O SR. PRESIDEN1E (Miche(Temer) '.!... O
Destaque nll 26 foi numerado indevi~amente pois
não se refere a esta matéria. Está, p,prtanto, retira-
do.· -
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DESTAQUE SIMPLES NR 27
(Regimento Interno, Art. 161, V)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 161, V, do

RI, Destaque' Simples da expressão "Oriundos da
Magistratura de Carreira", constante do inciso 11 do
art. 112, pass~ndo avigorar com a'seguinte redação:

- ,

Art. 112 .
"11'- os demais, dentre juízes dos Tri

bunais- Regionais do Trabalho, indicados
pelo próp~olTribunal Superior".

'~ustlficação

Justifica-$e a supressão da expressão "Oriundos
da Magistratura de Carreira", haja vista que, se assim
não for feita, haverá incompatibilidade na composição
de Tribunais Superiores da mesma hierarquia.

O art. 112 da PEC nQ 92-0/92, aprovada em 1g

turno, encontra-se assim redigido:

- "Art. 112 - O Tribunal Superior do Tra
balho compor-se-á de vinte e sete Ministros,
escolh!dos dentre brasileiros, nomeados
pelo' Presidente da República após aprova
ção pela maioria absoluta do Senado".

A nova redação do parágrafo único do art. 104
está vazada nos seguintes termos:

"Art. 104 - O Superior Tribunal de Jus
tiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três
Ministros.

. Parágrafo Único - Os Ministros do Su
perior Tribunal de Jústiça serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasi
leitos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada. depois de aprovada a escolha pela
maioria absoluta do Senado Federal, sendo:

, I - Um' terço dentre juízes dos Tribu
nais Regionais Federais e um terço dentre
desembargadores dos Tribunais de Justiça,
indicados' em'lista tríplice elaborada pelo
próprio Tribunal."

Ora, tanto nos Tribunais Regionais Federais
como nos Tribunais de Justiça dos Estados existem
juízes que $ão oriundos das varas federais,'e esta
duais, bem ,como advogados emembros dos Minis-
térios Públicos. " '
" De se.ver que quém ingressa na magistratura a

'~sta carr~r~ pertence,não havendo necessidade de
8e manter'â'expressáoJlOriuridos da Magistratura de
Carreira", que está inserta no inciso 11 do art. 112,
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uma vez que esta discriminação não existe no inciso I,
do art. 104, antes transcrito.

Por outro lado, é de ser ver que tanto o advoga
do quanto o membro do Minist6rio Público para poder
ter ingresso nos Tribunais Regionais ou Tribunais de
Justiça precisam ter no mínimo 35 anos de idade e
tempo mínimo de formado. O mesmo não acontece
com o bacharel, que ingressa na carreira de juiz subs
tituto, pois o mesmo poderá ter acesso a qualquer Tri
bunal com menos de 1Oanos de carreira.

Também, na própria Constituição, não existe
qualquer discriminação entre juízes no que diz res
peito às garantias de vitaliciedade, sua inamovibili
dade e irredutibilidade de subsrdio, ou seja, garanti
as para quem ingressa por concurso ou pelo quinto
constitucional.

Acresce frisar que se todos são iguais perante a
lei, será odioso discriminar-se juízes que ingressaram
por concurso e juízes que são guindados aos Tribuna
is, por expressa autorização constitucional e possui
dor de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Nessas circunstâncias não há sentido para que
permaneça referida expressão no texto constitucio
nal, pois somente serviria para discriminar os iguais,
uma vez que os juízes dos Tribunais Federais e os de
sembargadores dos Tribunais de Justiça poderão in
gressar no Superior Tribunal de Justiça, não impor
tando qual a sua origem, da mesma forma é que não
poderá haver qualquer discriminação no que diz res
peito aos Jurzes do Trabalho no ingresso do Tribunal
Superior do Trabalho, ou seja, terão estes direitos,
quer tenham ingressado por concurso, quer tenham
vindo do quinto constitucional.

Éoque Canotilho entende por "normas constitu
cionais inconstitucionais", ou seja, "quando a norma
constitucional ofende um postulado fundamental, de
modo insuportável.

Eis a justificativa para que seja suprimida a ex
pressão "Oriundos da Magistratura de Carreira".

Sala das Sessões, Deputado Pedro Fernandes.

DESTAQUE SIMPLES NQ 28
(Do Senhor Deputado Miro Teixeira)

À redação do vencido da PEC nR

96-8192, que introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário, aprovada pela
'Comissão Especial e pelo Plenário em 1i

turno.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo-



DESTAQUE SIMPLES Nl! 30
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido da PEC n2

96-8/92, que introduz modificações na es
trutura do Pod~r Judiciário, aprovada pela
Comissão Especial e ratificada pelo Plená
rio desta Casa em 1ll t~Jrno.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para o §
2l! e seus incisos do art. 95, introduzidos à Constituição
pelo art. 8º da PECo

Justificação

Propõe-se a supressão dos referidos dispositivos,
por estabelecerem os mesmos a possibilidade da per
da do cargo de magistrado, por simples decisão admi
nistrativa do Conselho Nacional de Justiça, o que afron
ta o princípio da vitaliciedade da magistratura, garantia
individual histórica dos cidadãos e, portanto, cláusula
pétrea, intocável pelo Poder Constituinte derivado,
além de preverem casos absolutamente subjetivos
como infrações motivadoras da aplicação da referida
sanção, ficando os magistrados sujeitos a persegui
ções injustas e tendenciosas, inspiradas pelos mais va
riados interesses, eliminando-se, com tal expediente.
dissimuladamente, a necessária independência no
exercício das funções.

Pelo exposto, peço o apoiamento dos nobres pa
res na aprovação do destaque em tela.

Sala das Sessões, 31 de março de 2000. - Depu
tado Alceu Collares, PDT/RS - Miro Teixeira, Uder do
POT - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.
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tação em separado do inciso IV do § 1º do art. 95, estará albergada por norma constitucional, represen-
modificado pelo art. 8º da PEC nº 96-B/92. tando um grave atentado ao princrpio da legalidade.

Justificação Pelo exposto, peço aos nobres pares o apoiamen-
to à presente emenda.

O dispositivo que se pretende suprimir trata da Sala das Sessões 31 de maio de 2000. - Deputa-
chamada "Lei da Mordaça" aplicada aos Juízes por do Alceu Collares PDT/RS Miro Teixeira Líder do
força da modificação proposta ao art. 95 da Consti- por Walter Pinheiro Vice-Lfder do PT.
tuição. '

Trata-se de hediondo instrumento castrador
da liberdade de expressão do magistrado.

Ademais, os efeitos que seus defensores pro
palam que o dispositivo virá produzir, como a salva
guarda da intimidade e imagem das pessoas, já
está, adequadamente, prevista em lei in
fra-constitucional, como ocorre com os processos
de família e aqueles que envolvam menores. A ve
dação constante do texto da PEC, de maneira gené-
rica, como é próprio do texto constitucional, redun
dará em amarras à boa administração da jurisdição
na medida em que permitirá, facilmente, a conver
gência do mandamento em instrumento de censu
ra.

Pelo exposto, peço aos nobres pares o apoia
mento ao destaque em tela.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - De
putado Miro Teixeira, Líder do PDT - Walter PI
nheiro, Vice-Uder do PT.

DESTAQUE SIMPLES N2 29
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido aprovada
pela Comissão Especial destinada a
apreciar a PEC n2 96-A/92 .Que Introduz
Modificações à Estrutura do Poder Ju
diciário e ratificada pelo Plenário desta
Casa.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do inciso 11I do § 2º do
art. 95, introduzido na Constituição Federal.pelo art.
8ºda PECo

Justificação

A possibilidade de perda do cargo pelo magis
trado, penalidade administrativa mais gravosa ao
servidor público, pode ser determinada com o sim
ples procedimento incompatrvel com o decoro de
suas funções, segundo a tipificaçâo aberta e impre
cisa conferida pela redação do vencido à PEC nl!
96-A/92. A redação original confere volatilidade re
daclonal tal que a produção de decisões casuístas

DESTAQUE SIMPLES Nll 31
(Do Senhor Depuado Alceu Collares)

À redação do vencido da PEC nll

96-8/92, que Introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário, aprovada pela
Comissão Especial e pelo Plenário desta
Casa em ~ turno.

Senhor Presidente,



À redação do vencido aprovada pela
Comissão Especial destinada a apreciar
a PEC nR 96-AI92 que insere modifica
ções à estrutura do Poder Judiciário e ra
tificada pelo Plenário desta Casa.

À PEC nSl 96-B/92 que introduz mo
dificações na estrutura do Poder Judiciá
rio.

DESTAQUE SIMPLES N2 33
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

- ,>" DESTAQUE SIMPLES NSI 34
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento

hitemo da Câmara dos Deputados, de-staque para vo
tação em separado das expressões "avocar p-roces-'--
sos disciplinares em curso" e "perda do cargo" cons
tantes do inciso 111 do § 4º do art. 103-8, inserido na
Constituição Federal pelo art. 15 da PECo

Justificação

A presente emenda tem por escopo a elimina
ção do instituto da avocatória em sede de processos
disciplinares uma vez que já foi reconhecida a sua

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para a
expressão "Presidente do" constante do § 1º do art.
94, modificado pelo art. 7º da redação do vencido da
PEC nº 96-8/92, aprovada pela Comissão Especial e
ratificada pelo Plenário desta Casa em I!! turno.

Justificação

A despeito de tratar-se, na prática, de exceção à
regra geral, aconselhável, mesmo assim, que a indica
ção uninominal seja de responsabilidade de órgão co
legiado, evitando-se no caso, que o Presidente, agindo
singularmente, faça valer preferência de ordem pesso
al, polrtica, ideológica etc., quando se sabe que a es
colha pelo colegiado manteria o sistema de decisões
dos tribunais eainda reforçaria ademocratização inter
na da instituição e maior legitimidade à escolha.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alceu Collares PDT/RS - Miro Teixeira Líder
do PDT - Walter Pinheiro Vice-Líder do PT.
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Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para a tado Alceu Collares PDT/RS - Miro Teixeira Líder
expressão "ou de decisão do Conselho Nacional de do PDT - Walter Pinheiro Vice-Líder do PT.
Justiça", constante do inciso Ido art. 95, CF, modifica
do pelo art. 89 da PECo

Justificação

Propõe-se a exclusão da possibilidade de perda
do cargo de magistrado vitalício, por simples decisão
administrativa do Conselho Nacional de Justiça. A
preposição busca preservar íntegro o princípio da vi
taliciedade da magistratura, pr~rrogativa funcional es
sencial e indi~pensáv,(~o exercício independente de
suas funções constitucionais e garantia individual dos
cidadãos, intocável p~lo: Poder Constituinte derivado,
por trata-se de clausula pétrea.

É óbvio que, prever-se a perda do cargo do ma
gistrado vitaJrcio, por formas diversas daquela prevista
pelo Constituinte Originário, ou seja a sentença judicial
transitada em julgado, significa eliminar por completo a
garantia histórica e necessária ao desempenho do car
go, trazendo insegurança à toda a sociedade.

Pelo exposto, peço aos nobres pares a aprova
ção do destaque em tela.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alceu Collares, PDT/RS - Miro Teixeira, Líder
do PDT - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

DESTAQUE SIMPLES NR 32
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

__ -/I; redação do vencido da PEC n9

96-BI92, que introduz modificações na
eStrutura do Poder Judiciário, aprovada
pela Comissão Especial e ratificada pelo
Plenário desta Casa em 12 turno.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, destaque para

a expressão "determinar a perda do cargo", constante
do inciso III do § 42 do art. 103-8, introduzido à Consti
tuição pelo art. 15 da PECo

Justifi~ção

Propõe-se retirar do texto da expressão que per
mite ao Conselho Nacional de Justiça determinar a
perda do cargo do magistrado por simples decisão ad
ministrath(a, mantida a competência para a aplicação
das demais sanções previstas, por afrontar o princípio
,da vitalici,edade da magistratura, garantia individual
histórica dos cidadãos e prerrogativa funcional indis
pensável e essencial ao exercício independente de
suas atribuições constitucionais e, portanto, cláusula
pétrea intocável pelo Poder Constituinte derivado.



DESTAQUE SIMPLES N2 37
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido aprovada em
Comissão Especial destinada a apreciar
a PEC n2 96-A/92 que dispõe sobre a
Estrutura do Poder Judiciário e ratificada
pelo Plenário desta Casa.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo- '
tação em separado da expressão "dos tribunais·,
constante do inciso X do art. 93, CF, alterado pelo art.
61!da PECo

Justificação

O presente destaque visa a supressão da ex
pressão acima, o que implicaria na extensão dos prin-

DESTAQUE SIMPLES N2 35
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

A redação do vencido da PEC n2

96-8/92, que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário, aprovada
pela Comissão Especial e pelo Plenário
desta Casa em 12 turno.

DESTAQUE SIMPLES NI 36
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

À redaçio do vencido da PEC n'
96-8192, que Introduz modlflcaç6es na
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pemiciosidade no âmbito do processo judicial na pró- estrutura do Poder Judiciário, aprovada
pria discussão da PEC em tela. pela Comissão Especial e pelo Plenário

Outrossim, a supressão da expressão "perda do desta Casa em 12 turno.
cargo" vem evitar a quebra do princípio da vitalicieda- Senhor Presidente,
de, prerrogativa essencial ao exercício jurisdicional Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento
do magistrado. Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo-

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres pares tação em separado da expressão "e a suspensão no
pela aprovação da emenda proposta. caso de descumprimento injustificado dos prazo pro-

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu- cessuais, na forma da lei", constante do inciso 111 do art.
tado Alceu Collares PDT/RS - Miro Teixeira Líder 95, introduzido na Constituição pelo art. 81! da PECo
do PDT - Walter Pinheiro Vice-Líder do PT.

/' Justificação
I .

A expressão destacada representa uma perigo-
sa quebra do princípio da irredutibilidade de vencidos,
histórica e acertada garantia da magistratura, especi
almente na medida em que o novo instituto é posto
em termos amplos e vagos.

Aréin disso, o desequilíbrio da relação juizlhabi
tante existente no Brasil, quadro que não compete ex
clusivamente ao Poder Judiciário reverter por necessi
tar de lei e incremento orçamentário, não pode resultar
em penalidade ao juiz e sua família, colocando-o em
difícil situação, inclusive perante aqueles com quem
mantém seus naturais compromissos financeiros.

A morosidade é estrutural, não se mostrando
adequado que a magistratura seja a única categoria a
sofrer tão rigorosa punição por algo que, como se
sabe, não está inteiramente ao seu alcance resolver.

Pelo exposto, peço aos nobres pares o apoia
mento na aprovação do presente destaque.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alceu Collares, PDT/RS - Miro Teixeira Líder
do PDT - Walter Pinheiro Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo
'tação em separado do inciso X do art. 103-B, inserido
na Constituição pelo art. 15 da PECo

Justificação

A presença de membros de outras categorias
profissionais na composição do Conselho Nacional
de Justiça conflita com o sistema presidencialista e
com o princípio da separação dos Poderes, adotados
em nosso País.

O CNJ terá o acompanhamento obrigatório do
Ministério Público e do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, os quais oficializarão pe
rante o mesmo.

Por outro lado, o Poder Judiciário já é fiscaliza
do, permanentemente, pelos Tribunais de Contas,
pela atuação dos advogados, dos Defensores Públi
cos , dos membros do Ministério Público. e pela pró
pria sociedade, tendo, ainda, divulgadas por órgãos
oficiais de imprensa todas as suas decisões...

Pelo exposto, peço o apoiamento do nobres pa-
res na aprovação do destaque em tela.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alceu Collares PDT/RS - Miro Teixeira Líder
do POT - Walter Pinheiro - Vice-Líder do PT.



Art.. S!! .

§ 3!! Os tratados e convenções interna
cionais sobre direitos humanos aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garan
tam a celeridade de sua tramitação.

Art. 2º O inciso X do art. 29 passa a vigorar
com a seguinte redação:

lIArt.29 .

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE
DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nll 96-C, DE 1992,
QUE INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3!! do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1!! São acrescentados o inciso LXXVIII e o §
31! ao art. 5º:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO NR 42

(Do Sr. Sérgio Miranda)

Requeiro, com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado da expressão "com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais de direitos humanos dos quais-o Brasil
seja parte" no § 51! do art. 109, com a redação dada
pelo art. 20 da PEC nº 96-C, de 1992.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Miranda pedoB - MG, Professor Lulz.
nho Vice-Uder do PT. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos, em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 96, de 1992, ressalvados
os destaques:

NlI 38

Excelentfssimo Sr. Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para suprimir a expressão "de comum acordo", do pa
rágrafo 211 do art. 115.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Vival
do Barbosa PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO Nl! 39

(Do Sr. Sérgio Miranda)

Requeiro, com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do § 311 do art. 102, com a redação dada pelo art.
12 da PEC nll 96-D, de 1992.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Miranda PCdoB - MG, Professor Luizi
nho Vice-Uder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO Nl! 40

(Do Sr. Sérgio Miranda)

Requeiro, com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado dei art. 50 e seu § 111 da PEC nll 96-D, de 1992.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Miranda PCdoB - MG, Professor Luizi-
nho Vice-Uder do PT. :

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO Nl! 41

(Do Sr. Sérgio Miranda)

Requeiro, com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do inciso IV do § 111 do art. 95, com a redação
~da pelo art. 811 da PEC nll 96-D, de 1992.
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crpios de publicidade e motivação nas decisões, tanto Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
administrativas, como disciplinares, aos processos tado Sérgio Miranda PCdoB - MG, Professor Lulzi-
em tramitaçâo no Conselho Nacional de Justiça, in- nho Vice-Uder do PT.
clusive, pois a redação original dá ensejo a um~ inter
pretação restritiva de que tais procedimentos-só seri
am aplicáveis no âmbito dos, tribunais.

Em respeito à lisura nos processos correiciona
is, atribuídos, não s6 aos tribunais, mas pela Reforma
do Judiciário, ao Conselho Nacional de Justiça, peço
o apoiamento à presente emenda pelos nobres pa
res.

Sala dás Sessões, 31 de maio de 200Q. - Dep:
Alceu Collares PDT/RS - Miro Teixeira Uder do
PDT - Walter Pinheiro -Vice-Uder do PT.
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x - julgamento do Prefeito, enquanto rei em direito, no mínimo, trê~ anos de ativi-
no exercício do cargo, perante o Tribunal de dade jurídica e obedecendo-se, nas flomee-
Justiça; (NR). ções, à ordem de classificação; (NR)

11- .

Art. 31! O inciso 111 do art. 36 passa a vigorar
com a seguinte redação, revogado o inciso IV:

"Art. 36. A decretação da intervenção
dependerá:

111 - de provimento, pelo Supremo Tri
bunal Federal, de representação do Procu
rador-Gerai da República, na hipótese do
art. 34, \(11, e no caso de recusa à execução
de lei federal. (NR)

IV - revogado

Art. 42 O inciso 11 do art. 52 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

11 - processar e julgar os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, os membros do
Conselho Nacional de Justiça e do Conse
lho Nacional do Ministério Público, o Procu
rador-Gerai da República e o Advoga
do-Gerai da União nos crimes de responsa
bilidade; (NR).

Art. 52 É acrescentado ao art. 92 o inciso l-A e
dada nova redação ao seu parágrafo único:

"Art. 92. São órgãos do Poder Judiciá-
rio:

l-A - o Conselho Nacional de Justiça;
..............................................................
Parágrafo único. O Supremo Tribunal

Federal, o Conselho Nacional de Justiça e
os Tribunais Superiores têm sede na Capital
Federal e jurisdição em todo o território na
ciona!." (NR)

Art. 62 O art.' 93 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 93 .
I - ingresso na carreira, cujo cargo ini

ciai será o de juiz substituto, mediante con
curso público de provas e títulos, com a par
ticipação da Ordem dos Advogados do Bra
sil em todas as fases, exigindo-se do bacha-

c) aferiçª-o- do merecimento conforme
o desempélihõ e-p-elos critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da ju
risdição e pela freqüência e aproveitamento
em cursos reconhecidos de aperfeiçoamen
to; (NR)

d) na apuração de antigüidade, o tribu
nal somente poderá recusar o juiz mais anti
go pelo voto fundamentado de dois terços
de seus membros, conforme procedimento
próprio, e assegurada ampla defesa, repe
tindo-se a votação até fixar-se a indicação;
(NR)

e) não será promovido o juiz que, in
justificadamente, retiver autos em seu poder
além do prazo legal, não podendo devol
vê-los ao cartório sem o devido despacho
ou decisão;

111 - o acesso aos tribunais de segundo
grau far-se-á por antigüidade e merecimen
to, alternadamente, apurados na última en
trância; (NR)

IV - previsão de cursos oficiais de pre
paração, aperfeiçoamento e promoção de
magistrados, constituindo etapa obrigatória
do processo de vitaliciamento a participação
em curso oficial ou reconhecido por escola
nacional de formação e aperfeiçoamento de
magistrados; (NR)

VII - o juiz titular residirá na respectiva
comarca, salvo autorização do tribunal, sob
pena de perda do cargo; (NR)

VIII - o ato de remoção, disponibilida
de e aposentadoria do magistrado, por inte
resse público, fundar-se-á em decisão por
voto de maioria absoluta do respectivo tribu
nal ou do Conselho Nacional de Justiça, as
segurada ampla defesa; (NR)

VIII-A - a remoção a pedido ou a per
muta de magistrados de comarca de igual
entrância atenderá, no que couber, ao dis
posto nas alíneas a; b, c e e do inciso 11;

IX - todos os juIgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e funda
mentadas todas as aecisões, sob pena de
nulidade, podendo a' lei limitar a presença,



IV - revelar ou permitir indevidamente
que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou in
formações de que tenham ciência em razão
do cargo e que violem o sigilo legal, a intimi
dade, a vida privada, a imagem e a honra
das pessoas;

V - receber, a qualquer título ou pre
texto, auxílios ou contribuições de pessoas
físicas, entidades públicas ou privadas, res
sàlvadas as exceções previstas elIllei;

VI - exercer a advocacia no Juízo ou
Tribunal do qual se afastou, antes de decor
ridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

§ 22 O juiz perderá também o cargo
por decisão do Conselho Nacional de Justi
ça, tomada pelo voto de três quintos de
seus membros, nos casos de:

I - infração ao disposto no parágrafo
anterior;

11 - negligência e desídia reiteradas no
cumprimento dos deveres do cargo, arbitra
riedade ou abuso de poder;

111 - procedimento incompatível com o
decoro de suas funções.

§ 32 A competência do juiz em estágio
probatório será limitada, na forma da lei.

§ 42 A União e os Estados respondem
pelos danos que os respectivos juízes cau
sarem no exercício de suas funções jurisdi
cionais, assegurado o direito de regresso
nos casos de dolo."

111 - irredutibilidade de subsídio, ressal
vado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 42 ,

150,11, 153, 111, e 153, § 22, I, e a suspensão
no caso de descumprimento injustificado dos
prazos processuais, na forma da lei. (NR)

§ 12 Aos ju ízes é vedado:

"Art. 95 ..
. I - vitaliciedade, que, no primeiro grau,

s6 será adquirida após três anos de exercí
cio, observado o disposto no art. 93, IV, de
pendendo a perda do cargo, nesse período,
de deliberação do tribunal a que o juiz estiver
vinculado e, nos demais casos, de sentença
judicial transitada em julgado ou de decisão
do Conselho Nacional de Justiça; {NR}

"Art. 94. Um quinto dos lugares dos
Tribunais Regionais Federais, dos tribunais
dos Estados, e do Distrito Federal e Territó
rios será composto de membros do Ministé
rio Público, com mais de dez anos de efeti
vo exercício, e de advogados de notório sa
ber jurídico e de reputação ilibada, com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional, indicados em lista tríplice pelo res
pectivo órgão de representação de classe
ou instituição. (NR)

§ 12 Recebidas as indicações, o Poder
Executivo efetuará as nomeações no prazo
de vinte dias, findo o qual estas caberão ao
Presidente do TribunaL"

Art. 72 O art. 94 passa a vigorar com a seguin
te redação:
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em determinados atos, às próprias partes e Art. 82 O art. 95 passa a vigorar com a seguin-
a seus advogados, ou somente a estes, em te redação:
casos no quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não pre
judique o interesse público à informação;
(NR)

X - as decisões administrativas dos tri
bunais serão motivadas e em sessão públi
ca, sendo as disciplinares tomadas pela ma
Ioria absoluta de seus membros." (NR)

XI - nos tribunais com número superi
or a;vinte ~ cinco julgadores, poderá ser
constituído (órgão especial, com o mínimo
de onze e o máximo de vinte e cinco mem
bros, para o exercício das atribuições admi
nistrativas e jurisdicionais delegadas da
competência do tribunal pleno, provendo-se
metade das vagas por antigüidade e a outra
metade por eleição pelo tribunal pleno; (NR)

XII - a atividade jurisdicional será inin
terrupta, sendo vedado férias coletivas ou
recesso nos juízos e tribunais de 22 grau,
funcionando, nos dias em que não houver
expediente forense normal, juízes em plan
tão permanente. Nos Tribunais Superiores,
haverá Órgão Especial de Férias para julgar
matérias urgentes;

XIII - o número de juízes na unidade
jurisdicional será proporcional.à efetiva de
manda judicial e à respectiva população;

XIV - delegação aos servidores da
prática de atos de administração e atos de
mero expediente sem caráter decisório."



1- .

b) nas infrações penais comuns, en
quanto no exercrcio do cargo, o Presidente
da República, o Vice-Presid~nte, os mem
bros do Congresso Nacional, os membros
do Conselho N~cionaJ de Justiça e do Con
selho Nacional do Ministério'-Público, seus
próprios Ministros e o Procurador-Geral da
República; (NR)

, c) nas infrações penais comuns, en
quanto no exercrcio do cargo, e nos crimes
de responsabilidade, os membros dos Tribu
nais Superiores e os chefes de missão di
plomática de caráter permanente; (NR)

§ 32 Se os órgãos referidos no pará
grafo anterior não encaminharem as respec
tivas propostas orçamentárias dentro do
prazo estabelecido na lei de diretrizes orça
mentárias, o Poder Executivo considerará,
para fins de consolidação da proposta orça
mentária anual, os valores aprovados na lei
orçamentária vigente, ajustados de acordo
com os limites estipulados na forma do § 1!l
deste artigo.

§ 42 Se as propostas orçamentárias de
qué trata este artigo' forem·encaminhadas
em desacordo com os limites estipulados na
forma do § 1", o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de conso
lidação da proposta orçamentária anual.

§ 52 Durante a execução orçamentária
do exercício, não poderá haver a realização
de despesas ou a assunção de obrigações
que extrapolem os limites estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias, exceto se
previamente autorizadas, mediante a abertu
ra de créditos suplementares ou especiais.·

Art. 12. O art. 102 passa a vigorar com a se
guinte redação, revogada a alfnea h do seu inciso I:

"Art. 102 ..

"Art. 96 .
111 - aos Tribunais de Justiça julgar os

jufzes estaduais e do Distrito Federal e Ter
ritórios, bem como os membros do Ministé
rio Público, nos crimes comuns, enquanto
no exercício do cargo, e de responsabilida
de, ressalvada a competência da Justiça
EleitoraL" (NR)

Parágrafo único. As ações de improbi
dade intentadas contra autoridades que go
zem de foro especial previsto nesta Consti
tuição serão apreciadas pelos órgãos judici
ais competentes para julgar essas mesmas
autoridades nos crimes comuns.
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Art. 92 O art. 96 passa a vigorar com a seguin- § 3" A distribuição de processos será
te redação: imediata, em todos os graus de jurisdição.

§ 4!! Ressalvadas as entidades de dire
ito público, os interessados em resolver
seus conflitos de interesse poderão valer-se
de jufzo arbitral, na forma da lei."

Art. 11. São acrescentados ao art. 99 os se
guintes §§ 3!l a 5!l:

"Art.. 99 .

Art. 10. O art. 98 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 98 .
I - juizados especiais, providos por juí

zes togados, ou togados e leigos, estes
'exercendo função a título honorrfico, sem
remuneração, competentes para a concilia
ção, o julgamento e a execução de causas
cíveis de pequeno valor ou menor complexi
dade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo permitidos, nas hipóteses pre
vistas em lei, a transação e o julgamento de
recursos por turmas de juízes de primeiro
grau, cuja indicação, por período fixo, obser
vará os critérios de merecimento e antigüi
dade, alternadamente; (NR)

" - justiça de paz, remunerada, com
posta de cidadãos nomeados pelo Presiden
te do Tribunal de Justiça, pelo perfodo de
quatro anos, sem recondução, observado o
disposto no art. 37, § 11, com competência
para, na forma da lei, celebrar casamentos,
verificar, de ofício ou em face de impugna
ção apresentada, o processo de habilitação,
e..exerce[ atriº~ições conciliatórias, sem ca
ráter jurisdicional, nas varas de famflia e nos
juizados especiais ou fora deles. (NR)

§ 1!l Lei federal disporá sobre a criação
de juizados especiais na Justiça Federal e
na Justiça do Trabalho. (NR)

§ 2!l As custas e emolumentos serão
destinados exclusivamente ao custeio dos

, sérviços afetos às atividades específicas da
Justiça.
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d) O habeas corpus, sendo paciente no caso, nos termos da lei, a fim de que o
qualquer das pessoas referidas nas alrneas Tribunal examine a admissão do recurso,
anteriores; o mandado de segurança e oha- somente podendo recusá-lo pela manifesta-
beaa data contra atos do Presidente da Re... ção de dois terços de seus membros."
pública, das Mesas da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, do Procura- Art. 13. O art. 103 passa a vigorar com a reda-
dor-Geral da República e do próprio Supre- ção seguinte, revogados os §§ 32 e 42:

mo Tribunal Federal; (NR) "Art.. 103. Podem propor a ação direta
........... de inconstitucionalidade e a ação declarató-,
f) as causas e os conflitos entre a ria de constitucionalidade:

União ~ os Estados, a União e o Distrito Fe- .
deral, ou entre uns e outros, inclusive as IV - a Mesa da Assembléia Legislativa
respeCiivas ~utarqUiaS; (NR) , ou da Câmara Legislativa do Distrito Fede-

.............................................................. ral;
h) revogado

q) o mandado de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Presidente da República, do
Congresso Nacional, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal, da Mesa de uma
dessas Casas Legislativas, de um dos Tri
bunais Superiores, ou do próprio Supremo
Tribunal Federal; (NR)

r) as ações contra o Conselho Nacio
nal de Justiça e contra o Conselho Nacional
do Ministério Público.

111 - julgar, mediante recurso extraordinário, as
causas, decididas em única ou última instância, por
tribunal, quando a decisão recorrida:

d) julgar válida lei local contestada em
face de lei federal.

§ 22 As decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionali
dade produzirão eficácia contra todos e efei
te- -vinculante, relativamente aos demais ór
gãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal. (NR)

. § 3!! As medidas cautelares concedi
das' -nas ações diretas de inconstitucionali
dade terão eficácia por até cento e .vinte
dias, exceto se confirmadas pela maioria
absoluta dos membros do tribunal.

'. '§ 4S! No'-recurso extraordinário, o recor
rente deverá'demonstrar a ·repercussão ge
rai- das questões constitucionais discutidas

V - o Governador de Estado ou do
Distrito Federal;

..............................................................
§ 12 O Procurador-Geral da República

deverá ser prévia e obrigatoriamente ouvido
nas ações diretas de inconstitucionalidade.
(NR)

§ 311 - revogado
§ 42 - revogado"

Art. 14. É acrescentado à Seção 11 do Caprtulo
111 do Tftulo IV o seguinte art. 103-A:

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Fede
ral poderá, de oHcio ou por provocação, me
diante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre a
matéria, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante' em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração públi
ca direta e indireta, nas esferas federal, es
tadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma es
tabelecida em lei.

§ 12 A súmula terá por objetivo a vali
dade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca d~s quais haja contro
vérsia atual entre órgãos judiciários oú entre
esses e a administra~o pública que acarre
te grave insegurança ~urrdica e relevante
multiplicação de processos sobre questão
idêntica.

§ 22 Sem prejufzo do que vier a ser es
tabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provo
cada por aqueles que podem prOpor a ação
direta de inconstitucionalidade.
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§ 311 Do ato administrativo ou decisão XIII - dois cidadãos, de notável saber
judic~al qu~ contrariar a s~mula aplicável ou jurídico e reputação ilibada, indicados um
que IndevIdamente a aplicar, caberá recla- pela Câmara dos Deputados e outro pelo
mação ao Supremo Tribunal Federal que, Senado Federal.
j~lgan?o-a procedente, anul?r~ o. at? .admi- § 12 O Conselho será presidido pelo
mstratlvo ou cass~rá ~ declsao Judl~lal re- Ministro do Supremo Tribunal Federal, que
cla.mada, e determinara ~ue ~utra seJ!i pro- votará em caso de empate, ficando excluído
fenda com ou s~~ a apllcaçao da sumula, da distribuição de processos e das votações
conforme o caso. naquele tribunal.

Art. 15. É acrescentada ao Capítulo 111 do Título o _

IV da Constituição Federal a seguinte Seção li-A: § 2- Os membr~s do Conselho ,se.rao
nomeados pelo Presidente da Republlca,

SEÇÃO li-A depois de aprovada a escolha pela maioria
Do Conselho Nacional de Justiça absoluta do Senado Federal.

Art. 103-8. O Conselho Nacional de § 32 Não efetuadas, no prazo legal, as
Justiça compõe-se de quinze membros com indicações previstas neste artigo, caberá a
mais de trinta e cinco e menos de sessenta escolha ao Supremo Tribunal Federal.
e seis anos de idade, com mandato de dois § 42 Compete ao Conselho o controla
anos, admitida uma recondução, sendo: da atuação administrativa e financeira do

I - um Ministro do Supremo Tribunal Poder Judiciário e do cumprimento dos de·
Federal, indicado pelo respectivo tribunal; veres funcionais dos juízes, cabendo-lhe,

li - um Ministro do Superior Tribunal além de outras atribuições que lhes forem
de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

111 - um Ministro do Tribunal Superior I - zelar pela autonomia do Poder Ju-
do Trabalho, indicado pelo respectivo tribu- diciário e pelo cumprimento do Estatuto da
nal; Magistratura, podendo expedir atos regula-

IV - um desembargador de Tribunal de mentares, no âmbito de sua competência,
Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Fe- ou recomendar providências;
deral; 11 - zelar pela observância do art. 37 e

V - um juiz estadual, indicado pelo Su- apreciar, de ofício ou mediante provocação,
premo Tribunal Federal; a legalidade dos atos administrativos prati-

VI - um juiz do Tribunal Regional Fe- cados por membros ou órgãos do Poder Ju-
deral, indicado pelo Superior Tribunal de diciário, podendo desconstituí-Ios, revê-los
Justiça; ou fixar prazo para que se adotem as provi-

VII - um juiz federal, indicado pelo Su- dências necessárias ao exato cumprimento
perior Tribunal de Justiça; da lei, sem prejuízo da competência do Tri-

VIII - um juiz de Tribunal Regional do bunal de Contas da União;
Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 111 - receber e conhecer das reclama-
Trabalho; ções contra mémbros ou órgãos do Poder

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Judiciário, inclusive contra seus serviços au-
Tribunal Superior do Trabalho; xiliares, serventias e órgãos prestadores de

X - um membro do .Ministério Público serviços notariais e de registro que atuem
da União, indicado pelo Procurador-Geral por delegação do poder público ou oficiali-
da República; zados, sem prejuízo da competência disci-

XI - um membro do Ministério Público plinar e correicional dos tribunais, podendo
estadual, escolhido pelo Procurador-Geral avocar processos disciplinares em curso,
da República dentre os nomes indicados determinar a perda do cargo, a remoção,
pelo órgão competente de cada instituição determinar a disponibilidade ou a aposenta-
estadual; doria com subsídios ou proventos proporcio-

. XII - dois advogados, indicados pelo nais ao tempo de serviço e aplicar outras
Conselho Federal da Ordem dos Advogados sanções administrativas, assegurada ampla
do Brasil; - defesa; .



111- .

_ b) julgar válido ato de Governo local
contestado em face de lei federal;

i) a homologação de sentenças estran
geiras e a concessão de exequatur às car-
tas rogatórias; .

Parágrafo único. Funcionarão junto ao
Superior Tribunal de Justiça: (NR)

I - a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento .de Magistrados, caben
do-lhe, dentre outras funções, regulamentar

"Art. 105 ..
1- .
a) nos crimes comuns, enquanto no

exercício do cargo, os Governadores dos
Estados e do Distrito Federal, e, nestes, en
quanto no exercício do cargo, e nos de res
ponsabilidade, os Ministros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art.
52, I, os desembargadores dos Tribunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os
membros do Tribunal de Contas da União.
os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribu
nais Regionais Federais, dos Tribunais Re
gionais Eleitorais e do Trabalho, os mem
bros dos Conselhos ou Tribunais de Contas
dos Municípios e os do Ministério Público da
União que oficiem perante tribunais; (NR)

b) os mandados de segurança e os
habeas data contra - ato de Ministro de
Estado, dos Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, do Tribunal de
Contas da União ou do próprio Tribunal;
(NR)

Art. 17. O art. 105 passa a vigorar-eom a se
guinte redação:

Art. 16. O parágrafo único do art. 104 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 104 .
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IV - representar ao Ministério Público, Parágrafo único. Os Ministros do Su-
no caso de crime contra a administração' pú- perior Tribunal de Justiça serão nomeados
blica ou de abuso de autoridade; pelo Presidente da República, dentre brasi-

V - rever, de oHcio ou mediante provo- leiros com mais de trinta e cinco e menos de
cação, os _processos disciplinares de juízes sessenta e cinco anos, de notável saber ju-
e membros de tribunais julgados há menos rídico e reputação ilibada, depois de aprova-
de um ano; da a escolha pela maioria absoluta do Sena-

VI - elaborar semestralmente relatório do Federal, sendo: (NR)
estatístico sobre processos e sentenças
prolatadas, por unidade da Federação, nos
diferentes órgãos do Poder. Judiciário;

VII- elaborar relatório anual, propondo
as providências que julgar necessárias, so
bre a situação do Poder Judiciário no País e
as atividades do Conselho, o qual deve inte
grar mensagem do Presidente do Supremo
Tribunal Federal a ser remetida ao Congres
so Nacional, por ocasião da abertura da
sessão legislativa.

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de
justiça exercerá a função de Minis
tro-Corregedor e ficará excluído da distribui
ção de processos no Tribunal, competin
do-lhe, além das atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as
seguintes:

I - receber as reclamações e denúnci
as, de qualquer interessado, relativas aos
magistrados e aos serviços judiciários;

/I - exercer funções executivas do
Conselho, de inspeção e correição geral;

JIJ - requisitar e designar magistra
dos, delegando-lhes atribuições, e requisi
tar servidores de Juízos ou Tribunais, in
clusive nos Estados, Distrito Federal e
Territórios.

§ 62 Junto ao Conselho oficiarão o
Procurador-Geral da República e o Presi
dente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

§ 72 A União, inclusive no Distrito Fe
deral e nos Territórios, criará ouvidorias de
justiça, competentes para receber reclama
ções e denúncias de qualquer interessado
contra membros ou órgãos do Poder Judi
ciário, ou contra seus serviços auxiliares, re
presentando diretamente ao Conselho Naci
onal de Justiça."
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Art. 21. Ficam revogados os §§ 1li a 32 do art.
111.

Art. 22. O art. 112 passa a vigorar com a seguin
te redação:

os cursos oficiais para o ingresso e promo- V-A - as causas relativas a direitos hu-
ção na carreira; (NR) " manos a que se refere o § 52 deste artigo;

" - o Conselho da Justiça Federal, ca- .. '" ..
bendo-Ihe exercer, na forma da lei, a super- § 52 Nas hipóteses de grave violação
visão administrativa e orçamentária da Justi- de direitos humanos, o Procurador-Geral da
ça Federal de primeiro e segundo graus, República, com-ª~1inalídade dé assegurar o
como órgão central do sistema e com pode- cumprimento '-de obrigações decorrentes de
res correicionais, cujas decisões terão cará- tratados internacionais de direitos humanos
ter vinculante." dos quais o Brasil seja parte, poderá susci

tar, perante o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência
para a Justiça Federal.

§ 62 O Brasil se submete à jurisdição
de Tribunal Penal Internacional a cuja cria
ção tenha manifestado adesão."

Art. 18. É dada nova redação ao caput do art.
107 e são acrescentados os §§ 22 e 32, renumeran
do-se seu parágrafo único para § 12:

"Art. 107. Os Tribunais Regionais Fe
derais compõem-se de, no mínimo, sete juí
zes, recrutados, quando possível, na res
pectiva região e nomeados pelo Presidente
da República dentre brasileiros com mais de
trinta e menos de sessenta e cinco anos,
sendo; (NR)

§ 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 22 Os Tribunais Regionais Federais
instalarão a justiça itinerante, com a realiza
ção de audiências e demais funções da ati
vidade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipa
mentos públicos e comunitários. (NR)

§ 32 Os Tribunais Regionais Federais
poderão funcionar descentralizadamente,
constituindo Câmaras regionais, a fim de as
segurar o pleno acesso do jurisdicionado à
justiça em todas as fases do processo. (NR)

"Art. 19. A alrnea a do inciso I do art. 108 pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 108 .
1- , .
a) os juízes federais da área de sua ju

risdição, incluídos os da Justiça Militar e da
Justiça do Trabalho, nos crimes comuns,
enquanto no exercrcio do cargo, e de res
ponsabilidade, e os membros do Ministério
Público da União, ressalvada a competência
da Justiça'Eleitoral; (NR)

"········111•..•.....•......•..•..•..•.........•..•..........•.
Art. 20. O art. 109 passa a vigorar acrescido

de um inciso V-A e dos §§ 5º e 62, com a redação
abaixo:

"Art. 109 ..
...............................................................

"Art. 112. O Tribunal Superior do Tra
balho compor-se-á de vinte e sete Ministros,
escolhidos dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos, nomeados pelo Presidente da Repú
blica após aprovação pela maioria absoluta
do Senado Federal, sendo:

I - um quinto dentre advogados com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional e membros do Ministério Público do
Trabalho com mais de dez anos de efetivo
exercício, observado o disposto no art. 94;
(NR)

11 - os demais dentre juízes dos Tribu
nais Regionais do Trabalho, oriundos da
magistratura da carreira, indicados pelo pró
prio Tribunal Superior. (NR)

§ 12 A Lei disporá sobre a competên
cia do Tribunal Superior do Trabalho. (NR)

§ 22 Funcionarão junto ao Tribunal Su
perior do Trabalho: (NR)

I - a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Traba
lho, cabendo-lhe, dentre outras funções, re
gulamentar os cursos oficiais para o ingres
so e promoção na carreira; (NR)

" - o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, cabendo-lhe exercer, na fonna ...
lei, a supervisão administrativa, orçam"'
ria, financeira e patrimonial da Justiça do
Trabalho de primeiro e segundo graus,



Art. 24. O art. 114 passa a vigorar com a se·
guinte redação, revogados seus §§ 19 a 39 :

"Art. 114. A Lei criará varas da Justiça
do Trabalho, podendo, nas comarcas não
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-Ia aos
juízes de direito, com recurso para o respec
tivo Tribunal Regional do Trabalho. (NR)

§ 1º revogado
§ 22 revogado
§ 32 revogado

Art. 25. O art. 115 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 115. Compete à Justiça do Traba
lho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direita pú
blico externo e da administração pública di·
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como órgão central do sistema, cujas deci- reta e indireta da União, dos Estados, do
sões terão efeito vinculante." (NR) Distrito Federal e dos Municípios; (NR)

. \I - as ações que envolvam o exercício
. Art. 23:. O art. 113 passa a vIgorar com a se- do dir'eito de greve; (NR)

gUlnte redaçao: 11I_ as ações sobre representação sin-
"Art. 113. Os Tribunais Regionais do dical, entre sindicatos, entre sindicatos e tra-

Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete balhadores, e entre sindicatos e emprega-
juízes, recrutados, quando possível, na res- dores; (NR)
pectiva região e nomeados pelo Presidente IV - os mandados de segurança, ha-
.da República dentre brasileiros com mais de beas corpus e habeas data, quando o ato
trinta e menos de sessenta e cinco anos, questionado envolver matéria sujeita à sua
sendo: (NR) jurisdição; (NR)

I - um quinto dentre advogados com V - os conflitos de competência entre
mais de dez anos de efetiva atividade profis- órgãos com jurisdição trabalhista, ressalva·
sional e membros do Ministério Público do do o disposto no art. 102, I, o; (NR)
Trabalho com mais de dez anos de efetivo VI - as ações de indenização por dano
exercício, observado o disposto no art. 94; moral ou patrimonial, decorrentes da rela-
(NR) ção de trabalho; (NR)

\I - os demais, mediante promoção de VII - as ações relativas às penalidades
juízes do trabalho com mais de cinco anos administrativas impostas aos empregadores
de exercício, por antigüidade e merecimen- pelos órgãos de fiscalização das relações
to, alternadamente. (NR) de trabalho."

§ 12 Os Tribunais Regionais do Traba- VIII - na forma da lei, outras controvérsi-
lho instalarão a justiça itinerante, com a rea- as decorrentes da relação de trabalho. (NR)
lização de audiências e demais funções de § 19 Frustrada a negociação coletiva,
atividade jurisdicional, nos limites territoriais as partes poderão eleger árbitros.
da respectiva jurisdição, servindo-se de § 29 Recusando-se qualquer das par-
equipamentos públicos e comunitárias. (NR) tes à negociação coletiva ou à arbitragem, é

§ 22 Os Tribunais Regionais do Traba· facultado às mesmas, de comum acordo,
lho poderão funcionar descentralizadamen- ajuizar dissfdio coletivo de natureza econô-
te, constituindo Câmaras regionais, a fim de mica, podendo a Justiça do Trabalho decidir
assegurar o pleno acesso do jurisdicionado o conflito, respeitadas as disposições míni·
à justiça em todas as fases do processo. mas legais de proteção ao trabalho, bem
(NR) como as convencionadas anteriormente.

§ 3!! Compete ainda à Justiça do Tra
balho julgar a reclamaçãõ para preservação
de sua competência e garantia da autorida
de de suas decisões e executar, de oHcio,
as contribuições sociais previstas no art.
195, I, a, e li, e seus acréscimos legais, de
correntes das sentenças que proferir. (NR)

§ 4º Em caso de greve em atividade
essencial, com possibilidade de lesão do in
teresse público, o Ministério Público do Tra
balho poderá ajuizar dissídio coletivo, com·
petindo à Justiça do Trabalho decidir o con·
flito. (NR)

Art. 26. O art. 116 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 116. A Lei criará órgãos de conci
liação, mediação e arbitragem, sem caráter
jurisdicional e sem ônus para os cofres pú-



§ 49 Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados,
nos crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares mili
tares, ressalvada a competência do júri
quando a vítima for civil: -éã5endo ao tribu
nal competente decidir sobre a perda do
posto e da patente aos oficiais e da gradua
ção das praças. (NR)

§ 5º Compete aos juízes de aireito do
juízo militar processar e julgar, singularmen
te, os crimes militares cometidos contra civil".............................................................
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blicos, com representação de trabalhadores Art. 30. O art.. 123 passa a vigorar com a se-
e empregadores, que terão competência guinte redação:
para conhecer de c~~!litos individuais de "Art. 123. O Superior Tribunal Militar
trabalho e tentar concIlia-los, no prazo legal. compor-se-á de nove Ministros vitalícios,
(NR) , , . ., nomeados pelo Presidente da República,

Paragrafo umco. A propositura de dls- depois de aprovada a indicação pela maio-
sídio perante os órgãos previstos no caput ria absoluta do Senado Federal sendo dois
interromperá a contagem do prazo prescrici- dentre oficiais-generais da M~rinha, dois
anal do art. 7º, XXIX. (NR) dentre oficiais-generais do Exército e dois

Art. 27. O art. 119 passa a vigorar com a se- dentre oficiais-generais da Aeronáutica, to-
guinte redação: dos da ativa e do posto mais elevado da

" carreira, e três dentre civis. (NR)
Art. 119. Parágrafo único. Os Ministros civis se-
I-_····· ..·· ·· ·:: ·..·..·.. :d t · rão escolhidos pelo Presidente da República

,11. por no~~a9ao do Presl en e da dentre brasileiros com mais de trinta e cinco
Republ!ca, de dOI~ J~I~es dentre ad~og~~os e menos de sessenta e cinco anos sendo:
de notável saber Jurrdlco e reputaçao IIlba- (NR) ,
da, indicados em lista tríplice, para ca~a I _ um dentre advogados de notório
vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil:, saber jurídico e reputação ilibada, com mais

.... de dez anos de efetiva atividade profissio-
Art. 28. O art. 120 passa a vigorar com a se- nal; (NR)

Quinte redação: 11 - dois, por escolha paritária, dentre
"Art. 120. os juízes e membros do, Ministério Público

Militar." (NR)
§ 1º ..
I- Art. 31. O art. 125, passa a vigorar com a se-
a) de um juiz dentre os desembarga- guinte redação:

dores do Tribunal de Justiça; "Art. 125. .. : .
b) de dois juízes dentre os juízes de ~ : .

direito escolhidos pelo Tribunàl de Justiça. § 32 A Lei estadual poderá criar, medi-
(NR) ante proposta do Tribunal de Justiça, a justi-

11 - de dois juízes dentre os do Tribu- ça militar estadual, constituída, em primeiro
nal Regional Federal com sede na capital do grau, pelos juízes de direito e pelos Canse-
Estado ou no Distrito Federal, ou, não ha- lhos de Justiça e, em segundo grau, pelo
vendo, de juízes federais, escolhidos, em próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Fede- de Justiça Militar nos Estados em que o efe-
ral respectivo; (NR) tivo militar seja superior a vinte mil integran-

11I - por nomeação, pelo Presidente da tes, cujos cargos de juiz serão preenchidos
República, de dois juízes dentre advogados pejos critérios adotados no Tribunal de Jus-
de notável saber jurídico e reputação i1iba- tiça.
da, indicados em lista tríplice, para cada
vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
(NR)

§ 29 .0 Tribunal.Regional _Eleitoral será
presidido pelo Desembargador." (NR)

Art. 29. O caput do art. 121 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 121. A Lei disporá sobre a organi
zação da Justiça Eleitoral e a competência
dos seus órgãos. (NR)



políti-atividadee) exercer
co-partidária; (NR)

1) receber. a qualquer trtulo ou pre
texto, auxrtios ou contribuições de pessoas
ffsicas, entidades públicas ou privadas,
ressalvadas as exceções previstas em lei;

g) exercer a advocacia no âmbito da
respectiva área de atuação. antes de de-

Art. 127 ..

§ 42 Se o Ministério Público não en
caminhar a respectiva proposta orçamen
tária dentro do prazo estabelecido na lei de
diretriZes orçl1mentáriasj -o -Poder Executi~

vo considerará, para fins de consolidação
da proposta orçamentária anual, os valores
aprovados na lei orçamentária- vigente,

, ajustados de acordo com os limites estipu
-lados na forma do parágrafo anterior.

§ 5Sl Se a proposta orçamentária de
que trata este artigo for encaminhada em
desacordo com os limites estipulados na
forma do § 311• o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de conso
lidação da proposta orçame~tária anual.

Art. 33. São acrescentados ao art. 127 os §§
42 a 62:
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e as ações judiciais contra atos disciplina- § 62 Durante a execução orçamentá-
res militares, cabendo ao Conselho de Jus- ria do exercrcio, não poderá haver a reaU-
tiça, sob a presidência de juiz de direito, zação de despesas ou a assunção de
processar e julgar os d~mais crimes milita- obrigações que extrapolem os limites es-
res. tabelecidos na lei de diretrizes orçamentá-

§ 62 O Tribunal de Justiça poderá rias, exceto se previamente autorizadas,
funcionar descentralizadamente. constitu- mediante a abertura de créditos suple-
indo Câmaras regionais, a fim de assegu- mentares ou especiais."
rar o pleno acesso do jurisdicionado à justi- Art. 34. O art. 128 passa a vigorar com a se-
ça em todas as fases do processo. guinte redação:

§ 7g O Tribunal de Justiça instalará a
justiçá itinerante, com a realização de au- "Art. 128 .
diências e demais funções da atividade ju- .
risdicional, nos limites territoriais da res- § 12 O Ministério Público da União
peetiva jurisdição, servindo-se de equipa- tem por chefe o Procurador-Geral da Re-
mentos públicos e comunitários. pública, nomeado pelo Presidente da

§ 812 Os Estados criarão ouvidorias de República, dentre integrantes da carreira,
justiça, competentes para receber reclama- maiores de trinta e cinco anos, após a
ções e denúncias de qualquer interessado aprovaçâo de seu-nome pela maioria abso-
contra membros ou órgãos do Poder Judi- luta dos membros do Senado Federal,
ciário, ou contra seus serviços auxiliares, para mandato de dois anos, permitida uma
representando diretamente ao Conselho recondução. (NR)
Nacional de Justiça. . ..

§ 5!l .
Art. 32. O caput do art. 126 passa a vigorar

com a seguinte redação: I - .
a) vitaliciedade, após três anos de

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiá- exercício, não podendo perder o cargo se-
rios, o Tribunal de Justiça proporá a cria- não por sentença judicial transitada em jul-
ção ,de varas especializadas, com compe- gado ou por decisão do Conselho Nacional
tência exclusiva para questões agrárias. do Ministério Público; (NR)

............................................................ b) inamovibilidade, salvo por motivo
de interesse público; mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério
Público, pelo voto da maioria absoluta de
seus membros, assegurada ampla defesa;
(NR)

c) irredutibilidade de subsídio, fixado
na forma do art. 39. § 4º, e ressalvado o
disposto nos arts. 37, X e XI, 150, li, 153,
111, 22 , I, e a suspensão no caso de des
cumprimento injustificado dos prazos pro
-cessuais,-na-forma da lei;_ (NRL

11- .



§ 22 As funções de Ministério Público
só podem ser exercidas por integrantes da
carreira, que deverão residir na comarca da
respectiva lotação, salvo autorização do
chefe da instituição, sob pena de perda do
cargo. (NR)

§ 32 O ingresso na carreira do Ministé
rio Público far-se-á mediante concurso pú
blico de provas e títulos, assegurada a parti
cipação da Ordem dos Advogados do Brasil
em sua realização, exigindo-se do bacharel
em direito, no mínimo, três anos de ativida
de jurídica e observando-se, nas nomea
ções, a ordem de classificação.

§ 41! Aplica-se ao Ministério Público o
disposto no art. 93.

§ 52 A distribuição de processos no Mi
nistério Público será imediata.n

Art. 36. É acrescentado o art. 130-A;

"Art. 130-A. O Conselho Nacional do
Ministério Público compõe-se de treze mem
bros nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca, depois de aprovada a"escolha pela mai
oria absoluta do Senado Federal, para um
mandato de dois anos, admitida uma recon
dução, sendo:

I - o Procurador-Geral da República,
que o preside;

11 - três membros do Ministério Público
da União, assegurada a representação de
cada uma de suas carreiras;

11I - três membros do Ministério Públi
co dos Estados;
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corridos três an~s do afastame.nto do cargo IV - dois juízes, indicados um pelo Su-
por aposentadoria ou exoner~~ao. . ,. premo Tribunal Federal.e outro pelo Superi-

§ 62 Os membros do Mlnlsténo Publico or Tribunal de Justiça;
perderão também o cargo por decisão do V - dois advogados indicados pelo
Conselho Nacional do Ministério Público, to- Conselho Federal da Orde~ dos Advogados
mada pelo voto de três quintos de seus do Brasil;

membro~, nos:asos ~e: . . VI - dois cidadãos de notável saber ju-
2 I - Infraçao ao disposto no InCISO 11 do rídico e reputação ilibada, indicados um pela

§ 5 ; Câmara dos Deputados 'e, outro pelo Sena-
11 ~ negligência e desídia reiteradas no do Federal.

~umprimento dos deveres do cargo, arbitra- § 1li Os membros do Conselho oriun-
nedade ou abuso de poder; dos do Ministério Público serão indicados

11I - procedime~to !ncompatrvel com o pelos respectivos Ministérios Públicos, na
decoro de suas funçoes. forma da lei.

Art. 35. É acrescentado ao art. 129 o seguinte § 21! Não poderá ser nomeado para
§ 5º e dada nova redação aos seus §§ 2º a 42: cargo no Conselho Nacional do Ministério

"Art. 129. PúbltiCO haqUele ~due, nos
d
tr~s lan.os anterio-

res, en a exerci o man ato e etlvo ou ocu-
pado cargo de Ministro de Estado, Secretá
rio de Estado, Procurador-Geral da Repúbli
ca, Procurador-Geral de' Justiça, Advoga
do-Gerai da União, Presidente dos Conse
lhos da Ordem dos Advagados do Brasil e
seus respectivos Conselheiros.

§ 31! Compete ao Conselho Nacional
do Ministério Público o controle da atuação
administrativa e financeira do Ministério PÚ
blico e do cump-rimento dos deveres funcio
nais de seus membros, cabendo-lhe:

I - zelar pela autonomia funcional e
administrativa do Ministério Público, poden
do expedir atos regulamentares, no âmbito
de sua competência, ou recomendar provi
dências;

11 - zelar pela observãncia do art. 37 e
apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos prati
cados por membros ou órgãos do Ministério
Público da União e dos Estados, podendo
desconstituí-Ios, revê-los ou fixar prazo para
que se adotem as providências necessárias
ao exato cumprimento da -lei, sem prejuízo
da competência dos Tribunáls de Contas;

11I - receber e conhecer das reclama
ções contra membros ou órgãos do Ministé
rio Público da União ou dos çstados, inclusi
ve contra seus serviços auxiliares, sem pre-

- juízo da competência disciplinar e correicio
nal da instituição, podendo avocar proces
sos disciplinares em curso, determinar a
perda do cargo" a remoção, determinar a
disponibilidade ou a apQ~entadoria com

. "
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subsfdios ou proventos proporcionais ao funcional e administrativa, e a iniciativa de
tempo de serviço e aplicar outras sanções sua proposta orçamentária dentro dos Jimi-
administrativas, assegurada ampla defesa; tes estabelecidos na lei de diretrizes orça-

IV - determinar a instauração das mentárias e subordinação ao disposto no
ações cabfveis, no caso de crime contra a art. 99, § 22."

administração pública ou de abuso de auto- Art. 38. O art. 133 passa a vigorar com a se-
ridade; guinte redação:

V -,rever, de otrcio ou mediante provo-
cação, os processos disciplinares de mem- "Art. 133. O advogado é indispensável
bros do Ministério Público da União ou dos à administração da Justiça, sendo inviolável
Estados julgados há menos de um ano; por seus atos e manifestações no exercício

VI- elaborar relatório anual, propondo da profissão, nos limites do estatuto do ad-
as providências que julgar necessárias so- vogado." (NR)
bre a situação do Ministério Público no País Art. 39. É acrescentado o § 2Q ao art. 134, renu-
e as atividades do Conselho, o qual deve in- merando-se o seu parágrafo único para § Iº:
tegrar a mensagem prevista no inciso XI do "Art. 134 .

. art. 84;
§ 112 ..

§ 4
12

O Conselho escolherá, em vota- § 2º Às Defensorias Públicas Estadua-
ção" secreta, um Corregedor nacional, den- is são asseguradas autonomia funcional e
tre os membros do Ministério Público que o administrativa, e a iniciativa de sua proposta
integram, vedada a recondução, competin- orçamentária dentro dos limites estabeleci-
do-lhe, ~além das atribyições ql!e lhe forem dos na lei de diretrizes orçamentárias e su-
conferidas pela lei, as seguintes: bordinação ao disposto no art. 99, § 2Q."

I - receber reclamações e denúncias,
de qualquer interessado, relativas aos mem- Art. 40. O art. 168 passa a vigorar com a se-
bros do Ministério Público e de seus servi- guinte redação:
ços auxiliares;, "Art. 168. Os recursos corresponden-

11 - exercer funções executivas do tes às dotações orçamentárias, compreendi-
Conselho, de inspeção e correição geral; dos os créditos suplementares e especiais,

11I - requisitar e designar membros do destinados aos,órgãos dos Poderes Legisla-
Ministério Público, delegando-lhes atribui- tivo e Judiciário', do Ministério Público, das
ções, e requisitar servidore~ de órgãos do Procuradorias Estaduais e do Distrito Fede-
Ministério Público., ral e da Defensória Pública, ser-Ihes-ão en-

§ 52 Junto ao Conselho oficiará o Pre- tregues até o dia 20 de cada mês, em duo-
sidente do Conselho Federal da Ordem dos décimos, na forma da lei complementar a
Advogados do Brasil. que se refere o art. 165, § 92." (NR)

§ 6
2

Leis. da União e dos Estados cria- Art. 41. A lei criará o Fundo de Garantia das Exe-
rão ouvidorias do Ministério Público, compe- cuções Trabalhistas, integrado pelas multas decor-
tentes para receber reclamações e denúnci- rentes de condenações trabalhistas e administrativas
as de qualquer interessado contra membros oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras
ou órgãos do Ministério P~blico, inclusive receitas.
cont,ra seus serviços auxiliares, represen- Art. 42. Ficam extintos os Tribunais de Alçada,
tando diretamente ao Conselho Nacional do onde houver, passando os seus membros a integrar
Ministério Públi,co." os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, res-

Art. 37. O art. 132 da Constituição Federal peitadas a antigüidade e classe de origem.
passa a vigorar acrescido do seg4int~ parágrafo se- Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta
gundo, renumerando-se o at~al, parágrafo único dias, contados da promulgação desta emenda, os Tri-
como parágrafo primeiro: bunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão .

"Art. 132. a integração dos membros dos tribunais extintos em
.............................................................. seus quadros, fixando-lhes acompetência e remeten-
§ 22 Às Procuradorias Estaduais e do do, em igual prazo, ao Poder Legislativo; proposta ai-

Distrito Federa:! são asseguradas autonomia teração da organização e da divisão judiciária corres-
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pondentes, assegurados os direitos dos inativos e Art. 50. Ressalvados os créditos de natureza ali-
pensionistas e o aproveitamento dos servidores no mentrcia, os precatórios judiciários pendentes de pa-
Poder Judiciário estadual. gamento na data da promulgação desta Emenda, in-

Art. 43. O Conselho.Nacional de Justiça e o Con- cluído o remanescente de juros ecorreção monetária,
selho Nacional do Ministério Público serão instalados poderão ser pagos em moeda corrente, com'atualiza-
no prazo de cento e oitenta dias a contar da promul- ção, em prestaçõe.~ a~aisJguais sucessivas, no pra-
gação desta emenda, devendo a indicação e escolha zo máximo de dez anos, por decisão editada pelo Po-
de seus membros ser efetuada até trinta dias antes der Executivo até cento e oitenta dias da promulgação
do termo final. desta Emenda.

§ 1'1 Não efetuadas as indicações e escolha dos § 1'1 A re~~eri~e~t?,d.o credor, ~s créd~to~ oriun-
nomes para os Conselhos Nacional de Justiça e do dos de precat?rlos Judlclarl?~ poderao s:r. hqul~a~os
Ministério Público dentro do prazo fixado no caput por .melo de t!tulos ou :ertlflcados da divida pu~h~a

. , equivalentes a moeda, Independentemente do hmlte
deste artigo, caberá ao Supremo Tribunal Federal re- Ibit' d' 'd' b'I'" t'l" á 'r ' I J g o a para a respec Iva IVI a Imo I larla, u IIZ vels
a Iza- as~ , , . no pagamento da divida ativa da entidade devedora

§ 2 Ate que entre em vigor o Estatuto da Magls- inscrita até 12 de setembro de 1999.
tratur~, o ~o~s~lho !'Jacional ~e Justiça, medi~n.t~ re- Art. 51. O Congresso Nacional instalará, imedia-
sol,uç~o:. dlsclph~a~a seu funcionamento e definira as tamente após a promulgação desta Emenda Consti- .
atnbUlçoes do Ministro-Corregedor. tucional, Comissão Especial Mista, destinada a ela-

Art. 44. Ficam transformadas em varas da Justi- borar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei ne-
ça do Trabalho as atuais Juntas de Conciliação e Jul- cessários à regulamentação da matéria nela tratada,
gamento. bem como promover alterações na legislação federal

Art. 45. Até que entre em vigor a lei a que se re- objetivando tornar mais amplo o acesso à justiça e
fere o art. 98, § 12 , as varas da Justiça do Trabalho mais célere a prestação jurisdicional.
acumularão as atribuições dos juizados especiais de Art. 52. As atuais súmulas do Supremo Tribunal
causas trabalhistas, observado, no que couber, o dis- Federal somente produzirão efeito vinculante após
posto na Lei n9 9.099, de 26 de setembro de 1995. sua confirmação por dois terços de seus integrantes e

§ 1'1 Os juízes do trabalho integrantes do quinto publicação na imprensa oficial.
mais antigo da carreira, no primeiro grau de jurisdi- Art. 53. Ficam revogados o inciso IV do art. 36; a
ção, comporão o órgão recursal nos juizados especia- alínea h do inciso I do art. 102 do § 39 do art. 103; os
is de causas trabalhistas. §§ 19 a 3'1 do art. 111 e os §§ 12 a 3l! do art. 114.

Art. 46. Ficam extintos os cargos dos represen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
tantes classistas, em todas as instâncias da Justiça ouvir os Srs. Líderes.
do Trabalho. Como vota o PV?

Art. 47. O Conselho Superior da Justiça do Tra- O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
balho será instalado no prazo de cento e oitenta dias, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regulamen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
tar seu funcionamento por resolução, enquanto não vota o Partido Humanista?
promulgada a lei a que se refere o art. 112, § 22

, 11. O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
Art. 48. Mantidos os já existentes, a lei somente revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".

criará novos Tribunais Regionais do Trabalho quando O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
demonstrada a efetiva necessidade do órgão, consi- vota o PPS?
derand?-se o número de habitantes e de processos O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
trabalhistas. do orador.) - Sr. Presidente, o PPS trabalhou muito

, _ ~ Art. 49. A composição do Superior Tribunal Mili- para que chegássemos a este ponto e introduzisse-
tar será adaptada à medida que ocorrerem as vagas, mos melhorias no nosso sistema judiciário. Entende-
sendo extintos os cargos de Ministro até que se che- mos que os resultados até agora obtidos são positi-
Que ao número paritário entre as Forças e seja redu- vos, embora não tanto quanto desejaríamos. De qual-
zido para três o número de cargos de Ministro ocu- quer maneira, o PPS vai votar "sim~' e estará em ple-
pados pQr civis, conforme estabelecido por esta nário para colaborar no sentido ~e que a aprovaçio
emenda. do projeto se dê ainda no dia de hoje.
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o PPS vota "sim".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL, com louvor, vota "sim", parabeni
zando o excelente trabalho da Deputada Zulaiê Co
bra. Hoje estamos dispostos a ficar no plenário até de
madrugada, se preciso for, porque queremos dar a
nossa contribuição à Nação e mostrar ao Brasil que
nós, Deputados, estamos aqui para trabalhar em fa
vor do povo. Esperamos levar a votação da matéria
até o final, sem arredar o pé do plenário, colaborando
também com a Presidência e a nobre Relatora.

O Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".
OSR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB entende que essa não é a
reforma dos nossos sonhos, mas a que foi possível.
Foi um jogo de avanços e recuos, mas na realidade
alguns pontos muitos importantes foram resolvidos,
como, por exemplo, a questão do controle externo do
Poder Judiciário.

Com essas considerações, e entendendo que
estamos coroando um processo longo mas democrá
tico, manifestamos nosso voto "sim" à aprovação do
projeto em segundo turno.

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT mantém
seu posicionamento no segundo turno, pois tem opo
sição doutrinária em relação à súmula vinculante. Por
isso, encaminha o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim", fa
voravelmente ao projeto.

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já expostas
da tribuna, o Partido dos Trabalhadores, honrando o
acordo feito no primeiro turno, como é nosso costu
me, vota "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já fala
mos tantas vezes sobre a reforma do Judiciário e sobre
o trabalho de V. Exa., da Relatora e dos Uderes, que
neste momento só podemos votar "sim", com extremo
entusiasmo por ter a Câmara dos Deputados cumprido
papel extremamente importante pa!8 a sociedade.

O PMDB vota "sim".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o texto que esta
mos votando em segundo turno é fruto do substitutivo
da ilustre Relatora Zulaiê Cobra. As emendas acata
das foram, na maior parte, emendas aglutinativas, re-

sultantes de reuniões realizadas no gabinete de V.
Exa. e com apoiamento de quase todos os partidos
com assento nesta Casa.

Sr. Presidente, não adianta querer-se desco
nhecer que esta reforma do Judiciário representa um
grande avanço. Desejamos que o Poder Judiciário se
fortaleça e se modernize, para termos no Brasil o que
consideramos fundamental para o Estado de Direito:
a eqüipotência de Poderes.

Portanto, louvo o trabalho correto e sério ~a ilus
tre Relatora, que visou sobretudo a três pontos funda
mentais. Primeiro, o acesso de todos à Justiça, para
que não haja no Brasil cidadãos de primeira, segunda
e terceira categorias. Que todos sejam cidadãos brasi
leiros, com acesso à Justiça. Em segundo lugar, e que
eu considero tão importante quanto o primeiro, é o ba
rateamento dos custos, a fim de que todos tenham
condições, quando precisarem do Poder Judiciário, de
prover com seus próprios meios tais custos. E, para
aqueles que não têm condição financeira, que o Esta
do assuma a responsabilidade de prover esse acesso
por meio dos defensores públicos, como estabelecido
nesta reforma do Poder Judiciário e na Constituição. e
terceiro, que é fundamental, o direito à sentença, a agi
lização dos trabalhos do Poder Judiciário para que os
feitos sejam logo julgados, e não haja a procrastinação
dos mesmos por dez, vinte ou trinta anos, perdendo o
cidadão a certeza de que sua causa será julgada.

Sr. Presidente, eu acredito que houve avanços.
O Juizado de Pequenas Causas, por exemplo, que já
era uma conquista da Justiça Comum, é agora esten
dido à Justiça Federal. Isso é fundamental para que
tenhamos também, por meio desse órgão, importante
instrumento para solução dos problemas mais sim
ples e, mais do que isso, uma efetiva diminuição do
número de processos nas instâncias superiores.

Sr. Presidente, sem qualquer sombra de dúvida,
a reforma do Judiciário é um grande avanço para per
seguirmos a modernização desse Poder e o fortaleci
mento da instituição, como condição fundamental
para o estabelecimento da verdadeira democracia em
nosso País.

Por tudo isso, o PFL recomenda o voto "sim", es
perando que nas emendas e nos destaques de ban
cada possamos melhorar alguns pispositivos que ain
da precisam de aprimoramento, para chegarmos a
um texto que, se não for perfeito - e nada no mundo é
perfeito; perfeito, só Deus -, pelo menos atenda aos
verdadeiros interesses dos diversos segmentos da
sociedade brasileira.

Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "sim".



DESTA.-aUE SIMPLES

Justificação

A nomeação dos integrantes do chamado quinto
constitucional, nos Tribunais de Justiça, sem a partici
pação destes, é duplamente inconveniente:

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso I, § 22 do Regi

mento Interno, requeremos a Vossa Excelência, Des
taque Para Votação Em Separado - DVS, para su
pressão do art. 94, indicado no art. 72 do Substitutivo
da Relatora, com o restabelecimento da redação
constante da atual Constituição.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem Queiram seguir a orientação do visar de cada
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- posto.
putados, falarei de forma bastante sucinta apenas O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
para salientar o óbvio, que, às vezes, também é ne- palavra pela ordem.
cessário ser salientado, para que haja a atenção dos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
companheiros para o momento. EXª a palavra.

Na verdade, estamos concluindo nesta sessão O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
um dos trabalhos que maior dedicação mereceu de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB ori-
alguns Parlamentares desta Casa. V. Exa. mesmo, ao enta o voto "sim" e pede a V. EXª licença para encami-
iniciar a discussão da matéria, deu-lhe a importância nhar à Mesa dois destaques simples de votação, do
devida, que certamente foi compreendida por todas nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel, sobre matérias
as Lideranças e Parlamentares especialistas no que estamos votando neste momento - para que
tema. constem em ata, enfim, como -"ato em separado do

Hoje, ao votarmos em segundo turno o substitu- nobre Parlamentar Ibrahim Abi-Ackel.
tivo da ilustre Deputada Zulaiê Cobra, apresentado à O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Comissão presidida pelo não menos ilustre Deputado A Mesa recebe os destaques oferecidos por V. Ext,
Jairo Carneiro, estamos, de forma muito afirmativa, que constarão da ata.
dizendo da importância do debate interno realizado
nesta Casa, com a apresentação de sugestões, mui- DESTAQUE DE SIMPLES

tas delas das Oposições, para finalmente construir- Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
mos uma proposta que, se não é a ideal, como disse o Nos termos do art. 161, inciso I, § 22 do Regimen-
ilustre Líder Inocêncio Oliveira, certamente represen- to Interno, requeremos a Vossa Excelência, Destaque
ta um grande avanço em relação à situação atual. Para Votação Em Separado _ DVS, para supressão do

Portanto, no momento em que encaminho favo- art. 28, do Substitutivo da Relatora, que, dando nova re-
ravelmente à matéria, em nome do Bloco Parlamentar dação ao art. 120 da Constituição, mova na escolha dos
PSDB/PTB, saliento que deve haver, no caso de ma- membros dos Tribunais Regionais Eleitorais.
térias futuras, algumas delas ainda em discussão
nesta Casa, a paciência e a capacidade de diálogo Justificação

ora demonstradas pela Relatora, pelo Presidente da A proposta da Relatora importa em intolerável
Comissão e por inúmeros Parlamentares, dentre os restrição aos magistrados estaduais e do Distrito Fe-
quais ressalto a participação do companheiro Jutahy deral, únicos, neste Pars, que fazem eleições.
Junior, que, em nome do PSOB e do Governo, muitas O sistema atual, testado ao longo de muitos
vezes comandou as negociações. anos, vem dando certo, não sendo concebrvel substi-

A reforma do Judiciário é, certamente, um tuir os Juíizes Estaduais e do Distrito Federal por ma-
exemplo a ser seguido em outras matérias que têm a gistrados federais, sem experiência no ramo.
mesma complexidade. hoje, estamos coroando o tra- Sala das Sessões, _ Ibrahim Abi-Ackel, PPB;
balho legislativo, ao apresentar ao Pars uma proposta Odelmo Leão, Líder do PPB.
de reforma do Poder Judiciário que o aproxima mais
do cidadão.

Na verdade, Sr. Presidente, é com extrema sa
tisfação que, como Líder do PSOB/PTB, neste mo
mento encaminho o voto "sim" ao substitutivo da ilus
tre D~putad!1 Zulaiê Cobra. .

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco·
menda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
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O próprio § 3!!, portanto, ressalva expressamen
te o disposto nos §§ 11 e 12.

Diz o § 11:

As medidas provisórias, ressalvado o
disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas
em lei no prazo de sessenta dias, prorrogá
vel uma vez por igual período, devendo o
Congresso Nacional disciplinar, por decreto
legislativo, as relações jurídicas delas de
correntes.

Não editado o decreto legislativo a que
se refere o § 3º até sessenta dias após a re
jeição ou perda de eficácia de medida provi
sória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua
vigência conservar-se-ão por ela regidas,
ressalvada norma jurídica anterior aplicável
à hipótese.

Ora, é claro que se trata de uma forma de o Po
der Executivo criar um mecanismo de pressão sobre
o Parlamento, para forçá-lo à edição do decreto legis
lativo em sessenta dias, sob pena de as relações jurí
dicas decorrentes de MP já rejeitada ou que tenha
perdido a eficácia continuarem a ser regidas por essa
mesma norma.

Existe aqui uma minúcia: ao mesmo tempo em
que o § 11 se refere a uma MP já rejeitada ou que per
deu eficácia, prevê que as relações jurídicas dela de
correntes conservar-se-ão por ela regidas, repito.
Vale dizer que a MP em questão, na prática, continua
rá a surtir os seus efeitos.

Portanto, o que se pretende é deixar clara essa
situação no texto. E ar, Sr. Presidente, considero fun
damentai ao entendimento que o eminente Relator,
na próxima semana, esclareça o § 11, que, para a
nossa bancada, não está devidamente explicitado.
Parece-me que, em não havendo norma jurídica ante
rior e não saindo o decreto legislativo, a MP manteria
sua validade ad aeternum.

Então, o texto, como está,'cria esse tipo de dúvi
da. É importante que o eminente Relator, na reunião
de Uderes que V. Ex'! provavelmente irá convocar
para discutir a matéria, esclareça esse § 11.

É a contribuição que dou à matéria, pois enten
do que esse acordo é extremamente importante para
esta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

19) importa em injlt<;tificável restrição às Cortes O pretendido § 39 dispõe:
de Justiça, cujos membros têm a presunção de repu
tação ilibada, sobre interessados nas escolhas da
queles com quem irão servir;

22) fortalece o corporativismo de classes, que,
sujeitas a grupos ou correntes, acabarão impondo os
nomes de sua preferência, mesmo que não sejam os
melhores.

O texto atual tem sido praticado com proveito
para a prestação jurisdicional, inexistindo argumento
de interesse público que aconselhe sua substituição
pelo proposto pela douta Relat.ora.

Sala das Sessões, -Ibrahim Abi-Ackel, PPB;
Inocêncio Oliveira, Uder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Estamos em processo
de votação nominal. Logo mais vou encerrar a vota
ção, e teremos mais quinze votações nominais. Ve
nham ao plenário!

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (BlocoIPMDB - PB.
Sem r~visão do orador.) - Sr. Presidente, quero de
clarar que votei Uabstenção", pois cheguei há pouco
na Casa e não participei das discussões.

Apesar da notável Relatora, parece-me que a re
forma ora em votação é insuficiente, até raquítica. Pos
so dizer, com base em nossa experiência anterior, que
o Conselho da Magistratura Nacional não funcionará,
de modo que, nessa matéria, opto pela abstenção.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, observei que o esprrito da Casa é no sentido
de manter o entendimento para as votações.

1:TrrCaráterofieialj-encaminho à Mesa e ao Rela
tor da proposta de regulamentação das medidas pro
visórias a enorme preocupação de nossa bancada
quanto à redação proposta para o § 11 do art. 62 da
Constituição Federal.

Sr. Presidente, é da maior importância que o
eminente Relator esclareça esse ponto. E digo anteci
padamente de nossa preocupação para que, durante
a apreciação da matéria, não se imagine que o Bloco
Parlamentar PSBIPCdoB não deseja resposta con
creta sobre a mesma.



29140 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a esse número demasiado. No Brasil, são apenas de-
palavra pela ordem. zessete membros, todos juízes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sr. Presidente, a simples existência do Conse-
EX- a palavra. lho Nacional da Magistratura já será importante fator

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- para evitar os abusos, os desvios e as distorções do
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- próprio poder.
dos, o PPB encaminha o voto "sim" e solicita a sua Por isso, com o propósito de cada vez mais me-
bancada que venha ao plenário, pois teremos quinze Ihorar o Judiciário e os demais poderes da República,
votações na noite de hoje. para que possamos ter no Brasil uma verdadeira demo-

Peço encarecidamente aos Srs. Deputados que cracia, o PFL recomenda o voto "sim" e pede aos Srs.
permaneçam em plenário, para'que possamos proce- Parlamentares que permaneçam em plenário, a fim de
der à votação da reforma do Poder Judiciário de ma- concluirmos a votação dessa importante matéria.
neira rápida. O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

O PPB encaminha o voto "sim" e solicita a sua pela ordem.
bancada que permaneça em plenário. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou en- Ex' a palàvra.
cerrar a votação. O SR. BABÁ (PT- PA. Pela ordem. Sem revisão

Comunico aos Srs. Parlamentares que estão no do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que hoje o
plenário e fora dele que as votações serão rápidas, Deputado Agnelo Queiroz e eu acompanhamos as di-
pois teremos quinze delas. Portanto, peço a gentileza reções da UNE e da Ubes em passeata, da qual parti-
de os Srs. Deputados permanecerem em plenário, ciparam 8 mil estudantes do Brasil, inteiro, em frente
pois isso facilita a vida de todos. ao Ministério da Educação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presidente, Havia cerca de mil policiais no local. Mas o Mi-
peço a palavra pela ordem. nistro Paulo Renato deixou o Ministério e não recebeu

a comissão de negociação, da qual fazíamos parte.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Tal comportamento constitui grande desrespeito, uma

ExA a palavra. vez que os companheiros da UNE e da Ubes vieram a
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem Brasília entregar aS. Exi um diagnóstico sobre a situ-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, para poder orien- ação das universidades públicas federais, ora em ela-
tar corretamente a minha bancada, gostaria de saber ro processo de sucateamento, e proporsoluções para
se serão votadas quinze emendas e destaques. o seu aprimoramento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - São Infelizmente, demonstrando total insensibilida-
quinze destaques de bancada. de, o Ministro Paulo Renato, que é professor universi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Foi apresentado tário, não recebeu - repito - estudantes que repre-
à Mesa!equerimento para votação em globo dos desta- sentam entidades hist6ricas neste País. Ontem, en-
ques simples, mas existem quinze destaques de banca- tretanto, S. Ex' recebeu os donos das escolas priva-
da. Louve-se o Partido da Frente Liberal, que não apre- das, que foram até aquele Ministério pedir que o
sentou nenhum, pois achamos que esta votação seria BNDES concedesse empréstimo para financiamento
apenas conseqüência do que tínhamos acordado. de suas atividades. ~

Formulo um apelo aos colegas, pois fizemos o Por isso, desejo consignar meu repúdio à atitu-
que era possível. Se me pergunta~em se essa refor- de do Ministro Paulo Renato.
ma é perfeita, responderei que não, mas fizemos o i O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Depu-
que foi possível, repito. Julgo a reforma boa, impor- tados, estamos em processo de votação. Peço-lhes que
tante, fundamental. se manifestem apenas sobre a matéria em questão.

: .Quanto ao Conselho Nacional da Magistratura, O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
conSidero que representa grande avanço. Se igual- palavra pela ordem.
mente me perguntarem se o modelo do Conselho é' O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
perfeito, também direi que não, mas em nenhum país Ex' a palavra.
do mundo o é. Na Itália, adotou-se um modelo segun- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
do o qual o Conselho é composto por mais de sessen- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
ta membros, e muitos o criticam por considerarem voto "sim" e pede a V. Exi que encerre a votação.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram? (Pausa.)

Alerto aos Srs. Parlamentares que estão em ou
tras dependências da Casa que se trata de emenda
constitucional. Portanto, a presença é pelo voto, a
cada votação. Venham ao plenário.

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais Preferên

cia para a votação do Destaque para Votação em Se
parado apresentado ao inciso IV do § 1ºdo artigo 95,
da CF, conforme consta do artigo 8º da Redação para

.o Segundo Turno da PEC n!! 96, de 1992, sobre os de
mais destaques apresentados. (Destaque nº 2)

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, Vice-líder do PT - Deputado
Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa a sua
bancada que teremos quinze votações na noite de
hoje, todas nominais, que valerão como presença.
Encareço à bancada que permaneça em plenário.

Sr. Presidente, o PPB vota "sim" e solicita a V.
Exi que encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Há 450 Srs. Deputados na Casa. Daremos mais
um minuto para que os retardatários votem.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
co/PMDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não consegui digitar meu código. Peço a V. Exll

que mande computar meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa

do Themístocles Sampaio, será computado seu voto
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. que esse é o segundo destaque, fica despiciendo vo-
Vou encerrar a votação. tar tal preferência. Peço, portanto, que seja retirada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro a
te, peço a palavra pela ordem. solicitação de retirada do pedido de preferência, cujo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. teor é o seguinte:
Ex' a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Ex' disse que seriam quinze votações, logicamente
referindo-se aos destaques de bancada. Ocorre que
há alguns destaques repetidos. Estou verificando
que, por exemplo, os de n!!s 2 e 3 tratam da mesma
matéria, assim como os de n!!s 6 e 6-A.

Então, se a Mesa fizer a conjugação de desta
ques, teremos menos de quinze votações.

O SR:PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Era isso que

gostaria de 'adiantar'à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

.bom o alerta de V. Ex!. A Mesa vai examinar quais os
destaques repetidos, para depois dizer exatamente
quantas votações teremos.

Q SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
Pela ordem. Sem révisão do orador.) - Sr. Presidente,
há pouco, o Parlamentar que me antecedeu denunci
ou publicamente que o Ministro da Educação recebeu
ontem os...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do, perdoe-me, mas s6 vou admitir manifestação so
bre a matéria em votação. Veja V. Ex' que a manifes
tação do Deputado que o antecedeu já está gerando
contramanifestação. '

O SR. OSVALDO BIOLCHI- Obrigado.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ,(Michel Temer) - Tem V.

Ex' a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr; Presidente, por questão
de economia processual, aproveito a oportunidade para
requerer a V. ExA a retirada do requerimento de prefe
rência para o destaque de votação em separado do dis
positivo que trata da chamada mordaça dos juízes.

O requerimento de preferência que fiz foi quanto
ao destaque para votação em separado que trata da
chama~a mordaça dos juízes. Mas, tendo em vista



ria?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
desculpas a V. ExII. Só se for sobre a matéria em
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
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O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, gosta- te, peço a V. ExII que encerre a votação, já que pra-
ria de registrar neste momento que... ticamente todos os partidos encaminharam o voto

O SR. PRESIDEN'fE (Michel Temer) - É sobre a "sim" e precisamos iniciar a votação dos destaques
matéria em votação? de bancada.

O SR. MAGNO MÀLTA - Não, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois -
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não? não. Vou encerr~r. TodoS votaram?- (Pausa.)

Então, não estou permitindo, Deputado Magno Malta. Srs. Deputados, se V. Exis permanecerem em
O SR. MAGNO MALTA - Já entramos na maté- plenário, a votação transcorrerá com maior rapidez.

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

Anuncio o resultado:
VOTARAM:
Sim 380
Não 21
Abstenções 3
Total: 404
É aprovada, em segundo turno, a Proposta de

Emenda à Constituição nll 96/92, ressalvados os des
taques.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

RORAIMA
Airton Cascavel
A1ceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Plcanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen

Partido

PPS
PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PL

PST
PSDB
PPB
PTS
PSB

Bloco

PMDB/PST/PTN

PLlPSL

PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB

PSDB/PTB
PSBlPCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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AMAPÁ-,
Partido Bloco Voto

FAtima P~aes PSOB PSDB/PTB Sim
JurandO Juarez PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

~ ~ "

Total Am&" : 8

PARÁ
.f

Anlvaldo YBla _ PSOB PSOB/PTB Sim
Babé " . PT Sim
Bclone Barbalho PMOB PMDBlPSTJPTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Glovannl Queiroz POT Não
Jorge Costa PMOB PMOBIPST/PTN Sim
José Prlante . PMOB PMDBIPST/PTN Sim
J08ué Bengtson PTB PSOBJPTB SIm
Nilson Pinto PSOB PSOB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
RaImundo Santos PFl Sim
RenRdoLeaJ PTB PSOB/PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
VIc Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB PSDBJPTB Sim

Total Pri: 15

AMAZONAS
Arthur VlrgRIo PSOB PSOBIPTB Sim

Atlla Lins PFL Sim

Euler Ribeiro PFL Sim

FflUlÇjsco Garcia PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Vanessa Grazzlotln PedaB PSB/PCOOB Sim

Total Amualas : 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Eurlpedes Miranda POT NAo
Marinha Raupp PSOB PSOBIPTB Sim

Nllton Capixaba PTB PSOBIPTB Sim

Total Rondonla : 4

ACRE
lldefonoo Cordeiro PFL Sim

JoAoTota PPB Sim

José A1eksandro PSL PUPSL Sim

MArclo BIttar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson MourAo PT Sim

Sérgio Barros PSOB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
SimAntonio Jorge PTB PSDB/PTB

DarcI Coelho PFL Sim

Joio Ribeiro PFL Sim

KétlaAbreu PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Osvaldo ReIs PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Paulo Mourão PSDe PSDBlPTB Sim
Ralnel Barbosa PMOB PMOelPSTIPTN Sim
Udson BandeIra PMDB PMOB/PSTIPTN Sim

- - ..
Total Tocantins: 8

MARANHAO
Albérico Filho PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Cesar Bandeira PFL • Sim
Costa Ferreira PFL Sim
GastA0 Vieira PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
João Castelo PSOB PSOBIPTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Nalve Moreira PDT NIo
NlceLoblo PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMOBlPSTIPTN Sim
8ebastlAo Madeira PSDe PSOBIPTB Sim

Total Maranhio:12
cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSD!!/PTB '~Im

Almeida de Jesus PL PLlPSL S'lm
Anlbal Gomes PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
Antonio cambraia PSDB PSDBlPTB Sim
Amon Bezerra PSDB PSDBlPTB SIm
ChiquInho Feitosa PSDB PSDBIPTB Sim
Eunlclo Oliveira PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Inéclo Arruda POdoB PSBlPCDOB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo A1cêntara PSDB PSDBIPTB . 'Sim

Manoel Salvlano PSDB PSDBIPTB Sim
Mauro Benevides PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Moronl Targan PFL Sim
Nelson Otoeh PSDB PSDBlPTB Sim
Pinheiro landim PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
RaImundo Gomes de Matos PSDB PSDBIPTB Sim
Roberto Pessoa PFL . Sim
Sérgio Novais PSB PSBlPCDOB Sim

Total Ceará ; 18

PlAuf
-Átlla.Ufa._ PSDB PSDBIPTB Sim
B.Sá PSDB PSDBlPTB ,Sim

Gesslvaldo lsalas PMDB PMDBlPSTIPTN 'Sim

Joio Henrique PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Paes Landim PFL SIm
Themlstocle8 Sampaio PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Welllngton Dias PT Sim

Total Plau(: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDBIPSTJPTN Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
lavoIsier Mala PFL Sim
Maclosa PMDB PMDBIPSTIPTN Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Ablllo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMOB PMOB/PST/PTN Sim
DamlAo J:eliclano PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
lnsldo leltAo PSDB PSDB/PTB Sim
José Luiz Clerot PMDB PMDB/PSTIPTN Abstenção
Marcondes Gadelha PFl Sim
Wl1son~raga PFL Sim

Total P....ba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Annando Monteiro PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Carlos Batata PSOS PSDBlPTB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
DJalmaPaes PSB PSBIPCDOB Sim
EduardoCampos PSB PSBIPCDOB Sim
Femando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSBIPCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoAoC~laQO PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joaquim ,Francisco PFL Sim
Joel De Ho\landa PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José MClclo Monteiro PFL Sim
luiz Plauhyllno PSOB PSDBJPTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSOB/PTB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro EugênIo PPS Sim
SBlatlel carvalho PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDBIPTB Sim

Total P...mbuco : 20

AlAGOAS
Albérico Cordeiro PTB P.SDBIPTB Sim
Augusto Farias PPB Sim'
Helenlldo Ribeiro PSOB . ,PSDB/PTB Sim
JoAoCaldas PL PUPSL SIm
Joaquim Brito PT Sim
José Thomaz Non6 PFL SIm
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Regls CBVBlcante PPS Sim

Total AIaSlOU : 9
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSDBlPTB Sim
José Teles PSDB PSDBIPTB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Sim
Total S..glpe: 4

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Corlolano Sales PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
EuJéclo SlmaeB PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDBIPTB Sim
Franclst6nlo Pinto PMDB PMDBIPSTIPTN SIm
Geraldo SfmeJes PT Sim
Gerson Gabrlelll PFL SIm
-Haroldo Lima PCdaS PSBIPCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
JalroAzl PFL Sim
Jairo Carneiro PFL SimJoao Almeida PSDB PSDBlPTB Sim
Joio Leio PSDB PSOBlPTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos AleluIa PFL Sim
José RocI1a PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDBlPTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mérlo Negromonte PSDB PSDBJPTB Sim
Nelson Pellegrlno PT Sim
NlloCoetho PSDB PSDBlPTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhles PFL Sim
Reglnaldo Germano PFL SIm
Roland Lavlgne PFL _Sim
Urslclno Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
YvonUton Gonçalves PPB Sim
TolIIl Bahl. : 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDS PSDBlPTB Sim
Aécio Neves PSDS PSDBlPTB Sim
Antonio do Valle PMDB PMDBlPST/PTN SIm
Aracely de Paula PFL Sim
Bonlféclo de Andrada PSDS PSDBIPTB Sim
CleubBr carneiro PFL Sim
Danllo de Castro PSOB PSDBlPTB Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB SIm
Ellseu Resende PFL Sim
Gllmar Machado PT Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Hélio Costa PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Heroul8no Anghlnettl PPB Sim
Ibrahlm ~J..Ackel PP8 Sim
Joio F~~.8.'B PT Sim
Joio M~OIl88 PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Joio Magno PT Sim
José MIIUIo PSDB PSDBIPTB Sim
18e1VB~IB PFL Slm_
Llncoln Portela PSL PUPSL Sim
Mérclo Rejnaldo Moreira PPB SIm
Marcos Lima PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Maria do 'Carmo Lara PT Sim.,'..
MêrIo Assad Jílnlor PFl Sim
MérIo de Qtlvelra PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
OdelmoLeao PPB Sim
OIlmplo Pires por NIo
Qsmlnlo Pereira PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Phllemon RQdrlgues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDBIPTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anlzlo PP8 Sim
Romeu au,Jroz PSDB PSDBIPTB Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDBlPST/PTN Sim
SérgIoMI~B PCdoB PSBIPCDOB Sim
Slas Brasileiro PMDB PMDBlPST/PTN Sim
vrglllo GulmarAes PT Sim
Vittorlo MedioU PSDB PSDBlPTB Sim
Walfrlclo Mares Gula PTB PSOBIPTB Sim
Z8lre Rezen~~ PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Total Mina Gera. : 39

ESP(RlTO SANTO
A1orzlo santos PSDB PSOBIPTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim
JoIoCoaer PT SIm
José Carlos Elias PTB PSDBIPTB Sim
Magno Malta PTB PSOBIPTB Sim
Marcus VIcente PSOB PSDBIPTB Sim
MBxMauro PTB PSOBIPTB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSDBIPTB Sim
Total E8plrito Santo : 8

RIO DE JANEIRO
A1dlr Cabral PSOB PSDBlPTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB Sim
A1exBl1dre santos PSOB PSDBIPTB Sim
A1merlnda de Carvalho PFL Sim
Arolde de OliveIra PFL SIm
Ayrton Xerêz PPS SIm
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
C8r1os santana PT SIm
Celso Jacob POT NlD
Coronel Garcia PSD8 PSDBIPTB SIm
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Oino Fernandes PSOB PSOB/PTB Sim
Or. Helena PSOB PSOB/PTB Sim
EberSilva POT Não
Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Sim
Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB Sim
lédloRosa PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jandlra Feghall PCdoB PSB/PCOOB Sim
Joillo Sampaio POT Ntio
Jorge Blttar PT Sim
Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Laura Caljr'lelro PFL Sim
LuIs Eduardo POT Nao
Luiz Ribeiro PSDB PSOB/PTB Sim
luiz Sérgio PT Sim
Mh1am Reld POT Não
Miro Teixeira POT Nao
Pastor Valdecl Palva PSL PUPSL Sim
Paulo BaItazar PSB PSBIPCOOB Sim
Paulo Felj6 PSOS PSOBIPTB Sim
Rodrlgo Mala PTB PSOB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
SImAo Sesslm PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Nao
Tofal Rio de JaneirO: 37

SÃO PAULO
Alberto GoIdman PSOB PSOB/PTB Sim
Alberto Mourao PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
A1olzlo Mercadente PT Sim
André Benassi PSOB PSOB/PTB Sim
Angela Guadagnln PT Sim
Antonio Certos Pannunzlo PSOB PSOB/PTS Sim
Antonio Kandlr PSOS PSDBlPTB Sim
Antonio Paloccl PT Sim
Ar1indo Chlnaglla PT Sim
Arnaldo Faria de Sé PPB Não

l-·i~
PSOB PSOB/PTB Sim

Ary ra ' PPB Sim
Bispo anderval PL PUPSL Sim
Cels Russornanno PPB Sim
Clovl VoIpl PSOB PSDB/PTB Sim
Coraucl Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Abstenção
DeV~lasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Or. Evlláslo PSB PSB/PCOOB Sim
Or. Hélio POT Nao
Oullo Plsaneschl PTB PSOB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Edlnho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Não
Gilberto Kassab PFL SIm
Jair Meneguelli PT Sim
Joio Herrmann Neto PPS SIm
JoIo Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMOB/PST/PTN Sim
José DIrceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José Indlo PMOB PMOB/PST/PTN Sim
José Machado PT SIm
José Roberto Batochlo PDT Não
Julio Semeghlnl PSOB PSOBIPTB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBIPTB Sim
Lulza Erundlna PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Clntra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDBIPTB Sim
Neuton Uma PFL Sim
Paulo Kobayashl PSOB PSDBIPTB Sim
Paulo Lima PMOB PMDBIPST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador 21mbaldi PSDB PSDBIPTB Sim
Sampaio DOria PSOB PSDBIPTB Sim
TeIma de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xlco Graztano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total Sio Paulo: 60

MATO GROSSO
Telé Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Wellnton Fagundes P~DB PSDB/PTB Sim

Total Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
Agnelo QueIroz PCdoB PSBIPCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge PInheiro PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDBIPTB Sim
Paulo Octávio PFL Sim

Total Distrito Federal: 6
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GOIÁs
Partido Bloco Voto

Barbosa Neto PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDBIPSTIPTN .Slm
Jovalr Arantes PSDB PSOBIPTB

,-
Sim

Juqulnha PSOB PSDBIPTB Sim
Lldla Qulnan PSDB PSOBIPTB Sim
luiz Blttencourt PMDB PMDB/PSTIPTN -Sim
Nair Xavier Lobo PMOB PMDBIPST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Sim
VllmarRocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMD8 PMOBIPST/PTN Sim

Total Gol.: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flávio Oerzl PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
JoIo Grandão PT Sim
Marlsa Serrano PSOB PSDBIPTB Sim
NelsonTrad PTB PSOBIPTB Sim
Waldemir Moka PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso do Sul : 6

PARANA
Abelardo Luplon PFL Sim
Affonso Camargo PFl Sim
Chico da Princesa PSOB PSOB/PTB Sim

Ollceu Speraflco PPB Sim

Dr. Roslnha PT Sim

F1ávloAms PSOB PSOB/PTB Sim

Gustavo Fruet PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Hermes Parclanello PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

lris Simões PTB PSOB/PTB Sim

JosêBorba PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
José C~r1os Martinez PTB PSDB/PTB Sim

José Janene PPB Sim

Luciano Plzzatto PFL Sim
luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
MAreio Matos PT Sim

Moacir Mlcheletto PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Nelson Meurer PPB Sim
OdUlo Balblnottl PSDB PSDB/PTB Sim

Oliveira Filho PSDB PSDBIPTB Sim

Osmar Serragllo -PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Padre Roque PT Sim

Renato Silva PSOB PSOBIPTB Sim

RIcardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Sim

Total P....á : 24

SANTA CATARlNA
Ant6nio Carlos Konder Reis PFL Abstenção

Carllto Merss PT Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Edlnho Bez PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Edison Andrlno PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja por Não
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB PMOBIPST/PTN Sim
João Plzzalatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Seraflm Venzon POT Não

Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares POT Não

Augusto Nardes PPB Sim
Calo Riela PTB PSDB/PTB Sim
Darcfsfo Perondl PMOB PMDBJPST/PTN Sim
Enio Baccl POT Não
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marronl PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rlgatto PMOB PMOBIPST/PTN Sim

Henrique Fontana PT Sim

Luis Carlos Helnze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Sim

Marcos Rollm PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDS PMOB/PST/PTN Sim

Nelson Marchezsn PSDe PSOBIPTB Sim

Nelson Proença PMDB PMOBIPST/PTN Sim

Osvaldo Blolchi PMDe PMDBIPST/PTN Sim

Paulo José Gouvêa pli PUPSL Sim
(

~auloPaim PT Sim

Roberto Argenta PHS Sim

Synval Guazzelll PMDB PMOBIPSTIPTN Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdecl Oliveira PT Sim

Waldir Schmldt PMOB PMOBIPSTIPTN Sim

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDS PSOBIPTB Sim

Total RIo Grande do Sul: 28
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a É fácil aprovar propostas:como a que foi aprova-
mesa o seguinte requerimento: da no Senado semana passada, que cria o crime de

Senhor Presidente r~sponsabilida~e con!ra os me~b~os do Judic~á~io, in-

R t
', t' t - tlmldando-os e Impedmdo que exerçam sua atividade.

equeremos, nos ermos reglmen ais a vo açao -,
em globo dos destaques simples oferecidos à reda- . Quando falo do art. 103-A, ,~ue trata da su~~la
ção para o segundo turno da Proposta de Emenda vinculante, quero chamar a a~en~~o para seu § 3-.
Constitucional 96-D, de 1992, que "Introduz modifica- A decisão judip,ial,·reclamada poderá
ções na estrutura do Poder Judiciário". ser cassada e determinará que outra seja

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Ju- proferida, com ou se!Jl. a ~plicação da súmu-
tahy Jl1nior, Vice-Líder do Bloco. Parlamentar la, conforme o caso., -
PSDB/PTB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Isso é uma camisa-de-força. O juiz de primeira
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN -Inocêncio Oli- instância terá de decidir como-previsto na súmula vin-
veira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB. culante, pois poderá o Supremo Tribunal Federal cas-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para sar a decis~o que contrariá-:Ia. '. ' ., ,
encaminhar contra concedo a palavra ao Deputado Esta e a reforma do Poder Judlclarlo que esta-
Arnaldo Faria de sá. mos votando? Esta, certamente, é uma reforma do

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP. ~oder ~udici~rio q~e, ~~p~to, não vai ~~cilitar o acesso
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. a Ju~tlpa, nao vai aglllza-Ia ne":l crl~r-I~e melhores
Deputados, encaminho contra o requerimento de vo- \con~lçoes de ,trabalho, ::a?abara prejudicando a ga-
tação em globo porque isso impedirá a manifestação r~~tla de sua I~depen~encla. º
de todos aqueles que apresentaram destaque, a par- . E essa sumula vinculante, no § 3 do art. 103:A,
tir do 1512 até o 4212, como os Deputados Alexandre delx~-~e extremamente preoc~pado quando preve ?
Cardoso José Antonio Almeida, José Genoíno Pedro POSsibilidade de o Supremo Tribunal Federal, de ofl-
Fernand~s, Miro Teixeira, Alceu Collares, Sérgio Mi- cio, deetdir pela cassação de uma decisão.
randa e vários outros, que certamente teriam a opor- por'i~o,encaminho contra o requerimento.
tunidade de expender suas posições e expor as ra- O SR. RESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
zões pelas quais apresentaram destaque para modifi- a palavra ao \eputado Vivaldo Barbosa, para enca-
car a PEC da reforma do Judiciário. minhar contra o\(equerimento.

Mas, na ditadura dos Líderes, S. EXªs resolve- O SR. VIVAC:OO BARBOSA (PDT - RJ. Sem re-
ram apresentar requerimento para impedir os simples visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
mortais, os Parlamentares que não estão nessa con- tados, não é tão-somente uma lista enorme de Depu-
dição, de aqui se manifestarem ..:,- e' certamente ven- tados que apresentaram seu destaque e querem dis-
derão a aprovação dessa PEC como a grande solu- cutir ever suprimidas certas questões e regras do tex-
ção para o momento de dificuldades por que passa to apresentado, ora em votação: o que está em jogo é
nosso Judiciário. a capacidade de este Plenário decidir questões da

Não vejo nessa reforma, efetivamente, facilita- maior relevância, como a reforma-do Judieiárf();--~

ção do acesso, agilização e melhora nas condições Esta proposta de reforma do Poder Judiciário
de trabalho daqueles que atuam na Justiça; não vejo vai marcar muito a atuall:.egislatura, pois é um avanço
uma garantia de independência, quando se imagina no aperfeiçoamento das instituições judiciárias. Mas,
esse grande conselho, que certamente vai prejudicar Sr. Presidente, ao afastar-se o Plenário da delibera-
a liberdade e a individualidade do~ Srs. Magistrados ção sobre questões relevantes, esta Câmara es-
de primeira instância; preocupo-me com a súmula tar-se-á autolimitando e não participando, no seu con-
vinculante, que está no art. 103 e vai permitir ao Su- junto, dessa decisão. É impossível, Sr. Presidente,
premo Tribunal Federal impor condições àqueles que que o Plenário desta Casa venha a mutilar o trabalho
poderiam decidir mais perto das provas, conhecendo e a iniciativa de diversos Parlamentares que querem
melhor a situação das partes. tão-somente dar colaboração ao aperfeiçoamento do

É verdade que, na votação da matéria em pri- texto e ao aperfeiçoamento da reforma, pois isso será
meiro turno, conseguimos suprimir a avocatória. Mas, uma autofagia.
se conseguimos evitá-Ia, não conseguimos garantir Sr. Presidente, é necessário, nesta hora em que
melhores condições de trabalho para aqueles que todos queremos pressa e celeridade, chegarmos a
atuam no Judiciário. um bom-termo nesta questão para oferecer ao País a
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contribuição da Câmara no aperfeiçoamento das ins
tituições judiciárias. Mas nessa pressa, Sr. Presiden
te, não se pode chegar ao ponto de este Plenário se
mutilar, se vedar a possibilidade de contemplar e de
cidir, acatando ou não, aprovando ou não, as contri
buições que diversos Parlamentares ainda podem
dar ao aperfeiçoamento desse projeto.

Sr. Presidente, é'o apelo que faço,-para que o
plenário mantenha a ~~a autónomia - e, no caso, até
mais: para que o plenário mantenha a sua au
to-estima e a possibilidade de influenciar as decisões
que esta Câmara vai oferecer para o aperfeiçoamento
das instituições judiciárias.

Apelo, Sr. Presidente, a todos os Líderes, que
assim estarão contribuindo para mutilar os integran
tes de suas bancadas, para que reconsiderem o re
querimento que ora' propõem, porque isso será uma
atitude contra o Plenário e contra o exercício do man
dato - e devemos lutar pela sua preservação, pela
sua intangibilidade.

Sr. Presidente, deixo este apelo ao Plenário e
aos Líderes, para que nesta importante votação
não tentem mutilar a capacidade legislativa, o exer
cício pleno do mandato de que todos estamos in
vestidos.

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A. SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei "simn

na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o requerimento.
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam

como se acham.
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção os destaques simples, em globo:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES N2 14

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso V do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para supressão do inciso IV do § 1º do art. 95,
constante do art. 82 da redação para o Segundo Turno
da PEC nº 96-011 992, que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário.

Sala das Sessões 31 de maio de 2000. - De
putado Alexandre Cardoso Uder do bloco
PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES N2 15

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso V do
Regimento Interno da Câmara dos D~putados, desta
que para supressão do Parágrafo Unico do art. 96
constante do art. 9º da redação para o Segundo Turno
da PEC nº 96-0/1992, que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário.

Sala das Sessões 31 de maio de 2000. - De
putado Alexandre Cardoso Líderdo Bloco PSBlPCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES N2 16

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso V do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para supressão do § 2º do art. 102 constante do
art. 12 da redação para o Segundo Turno da PEC nll

96- 0/1 992, que introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário.

Sala das Sessões 31 de maio de 2000.- Deputado
Alexandre Cardoso Uder do Bloco PSBIPCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES N2 17

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso V do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para supressão do art. 50 e seu § 1º da redação
para o Segundo Turno da PEC nll 96-0/1992, que in
troduz modificações na estrutura do PoderJudiciário.

Sala das Sessões 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alexandre Cardoso Líder do Bloco PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES N2 18

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 161 , I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do Inciso X, do Artigo
103-C, constante do Artigo 15 da Redação do Venci
do para o segundo turno da PEC nº 96/92, que intro
duz modificações na estrutura do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Faria de Sá Deputado Federal- SP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES N2 19

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do Art. 161, I, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da expressão "Presi
dente do", constante do § 2º do art. 98 da Redação
do Vencido para o segundo turno da PEC nº 96/92,
que introduz modificações na estrutura do Poder Ju
diciário.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(SIMPLES) NlI 25

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I, do

RICD, destaque para votação em separado da reda
ção dada ao § 52 do art. 25 da ,CF., constante do art.
31 da redação para o 2e tu~no.daPEC n2 96/92.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado José Genoíno, Vice-Uder do PT.

DESTAQUE SIMPLES NR 27
(Regimento Interno, art. 161, V)

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exll, nos termos do art. 161, V, do

RI, destaque simple1s da expressão "oriundos da ma
gistratura de carreira", constante do inciso 11 do art.
112, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 112 .
"li - os demais, dentre juízes dos Tri

bunais Regionais do Trabalho, indicados
pelo próprio Tribunal Superior".

Deputado Pedro Fernandes, PFL.

DESTAQUE SIMPLES NR 28
(Do Sr. Deputado Miro Teixeira)

À redação do vencido da PEC nll

96-8192, que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário, aprovada
pela Comissão Especial e pelo Plenário em
19 turno.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo
tação em separado do inciso IV do § 12 do art. 95, mo
dificado pelo art. 82 da PEC nll 96-8/92.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Miro Teixeira. Uder do PDT. - Deputado Walter
Pinheiro, Vice-Uder do PT.

DESTAQUE SIMPLES Nll29
(Do Sr. Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido aprovada pela
Comissão Especial destinada a apreciar
a PEC n2 96-AI92, que introduz Modifica-
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE NlI 20 Requeremos, nos termqs· d9 art. 161, I, do
RICO, destaque para votação em separado da reda
ção dada ao § 42 do art. 125 da CF, constante do art.
31 da redação para o 22 turno da PEC n2 96/92.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
tado José Genoíno, Vi~~-!"rderdo PT. •--

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
. SIMPLES N2 21

Requeiro, nos termos do art. 161, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para supressão da expressão "e a suspensão no caso
de descumprimento injustificado dos prazos proces
suais, na forma da lei", constante do inciso 111, do art.
95 da Redação do Vencido para o Segundo Turno da
PEC nl! 96/92, que introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES N2 22

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso V do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para supressão da expressão "oriundos da ma
gistratura da carreira" do inciso 11 do art. 12 constante
do art. 22 da redação para o Segundo Turno da PEC
nl! 96~D/1992, que introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado José Antônio Almeida, Vice-Uder do Bloco
PSBIPCdoB. "

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(SIMPLES) N2 23

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado
da redação dada ao § 32 do art. 125 da CF., constante
do art. 31 da redação para o 2e turno da PEC n2 96/92.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado J086 Genoíno, Vice-Uder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(SIMPLES) Nl! 24

Senhor Presidente,

Senhor Presidente

Requeremos, nos termos do Art. 161 , I, do Regi
II\8nto Interno da Câma[a dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "Presidente
dD" constante do inciso li, do art. 98 da Redação do
Vencido para o segundo turno da PEC nll 96/92, que
introduz modificações na estrutura do Poder Judiciá
rio.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.



Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - De
putado Alceu Collares, PDT/RS - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT - Deputado Walter Pinhei
ro, Vice-Líder do PT.

DESTAQUE SIMPLES N' 33
(Do Sr. Deputado Alceu Collares)

À PEC n' 96-B/92, que introduz mo
dificações na estrutura do Poder Judiciá
rio.

Senhor Presidente.

Requeiro, com base no art. 161 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para a expressão "Presidente do" constante do §
1º do art. 94, modificado pelo art. 7º da redação
do vencido da PEC nº 96-8/92, aprovada pela Co
missão Especial e ratificada pelo Plenário desta
Casa em 1º turno.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - De
putado Alceu Colfares, PDT/RS - Deputado Miro
Teixeira, Lrder do PDT - Deputado Walter Pinhei
ro, Vice-Lrder do PT.

DESTAQUE SIMPLES Nº 34
(Do Senhor Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido aprovada pela
Comissão Especial destinada a apreciar
a PEC nl! 96-A192 que insere modifica
ções à estrutura do Poder Judiciário e ra
tificada pelo Plenário desta Casa.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado das expressões "avocar
processos disciplinares em curso" e "perda do car
go" constantes do inciso 111 do § 4º do art. 103-8,
inserido na Constituição Federal pelo art. 15 da
PECo

DESTAQUE SIMPLES Ni 30
(Do Sr. Deputado Alceu Collares)

À rea~ção do vencido da PEC ni

96-812, que introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário, aprovada
pela Comissão Especial e ratificada pelo
Plenário desta Casa em l' turno.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para o §
22 e seus incisos do art. 95, introduzidos à Constitui
ção pelo art. B2 da PECo

Sala das Sessões, 31 de março de 2000. - De
putado Alceu Collares, PDT/RS - Deputado Miro
Teixeira, Uder do POr. - Deputado Walter Pinheiro,
Vice-Lrder do PT.
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çóes à -Estrutura do Poder Judiciário e estrutura do Poder Judiciário, aprovada
ratificada pelo Plenário desta Casa. pela Comissão Especial e ratificada pelo

Senhor Presidente, Plenário desta Casa em l' turno.

Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento Senhor Presidente,
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo- Requeiro, nos termos do art. 161, destaque para
tação em separado do inciso 111 do § 2º do art. 95, in- a expressão "determinar a perda do cargo", constante
traduzido na Constituição Federal pelo art. Bº da PECo do inciso 111 do § 4º do art. 103-S, introduzido à Consti-

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu- tuição pelo art. 15 da PECo
tado Alceu Collares, PDT/RS - Deputado Miro Tei- Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
xelra, Lrderdo PDT.- Deputado Walter Pinheiro, Vi- tado Alceu Collares, PDT/RS - Deputado Miro Tei-
ce-Lrder do PT. xeira, Líder do PDT - Deputado Walter Pinheiro, Vi

ce-Líder do PT.

DESTAQUE SIMPLES NI! 31
(Do Sr. Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido da PEC n2

96-9192, que Introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário, aprovada
pela Comissão Especial e pelo Plenário
desta Casa em l' turno.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art,161 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para a
expressão "ou de decisão do Conselho Nacional de
Justiça", constante do inciso I do art. 95, CF, modifica
do pelo art. 8º da PECo

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Alceu Callares, PDT/RS - Deputado Miro Tei
xeira, Lrder do PDT. - Deputado Walter Pinheiro, Vi
ce-Lrder do PT.

DESTAQUE SIMPLES NI! 32
(Do Sr. Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido da PEC n'
96-9/92, que introduz modificações na
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DESTAQUE SIMPLES N2 35 nais", constante do inciso X dó art. 93, CF, alterado
(Do Sr. Deputado Alceu Collares) pelo art. 62 da PECo ,

A
, d - d 'd d PEC S! Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-

re açao o vencI o a n P r/RS O d M' 'Ti I
96-BI92, que introduz modificações na ta~o AI~eu Collares, O - eputa ~ I!O e.-
estrutura do Poder Judiciário, aprovada xelr~, Llder do por - Deputado Walter Panhelro, VI-
pela Comissão Especial e pelo Plenário ce-Llder do pr.
desta Casa em 12turno. - N2 38-

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado do inciso X do art.
103-B, inserido na Constituição pelo art. 15 da
PECo

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - De
putado Alceu Collares, PDr/RS - Deputado Miro
Teixeira, Líder do por - Deputado Walter Pinhei
ro, Vice-Líder do pr.

DESTAQUE SIMPLES NS! 36
(Do Sr. Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido da PEC ni

96-BI92, que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário, aprovada
pela Comissão Especial e pelo Plenário
desta Casa em 12 turno.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "e a sus
pensão no caso de descumprimento injustificado
dos prazo processuais, na forma da lei", constante
do inciso 111 do art. 95, introduzido na Constituição
pelo art. 82 da PECo

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - De
putado Alceu Collares, POr/RS - Deputado Miro
Teixeira, Líder do por - Deputado Walter Pinhei
ro, Vice-Líder do pr.

DESTAQUE SIMPLES NS! 37
(Do Sr. Deputado Alceu Collares)

À redação do vencido aprovada em
Comissão Especial destinada a apreciar
a PEC ni 96-A192 que dispõe sobre a
Estrutura do Poder Judiciário e ratificada
pelo Plenário desta Casa.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimen
to Interno da Câmara dos Depvtados, destaque
para votação em separado da expressão "dos tribu-

Exmº Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para suprimir a expressão "de comum acordo", do pa
rágrafo 22 do art. 115.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Vivaldo Barbosa, por.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO Nlt 39

(Do Sr Sérgio Miranda)

Requeiro, com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do § 3º do art. 12, com a redação dada pelo art.
102 da PEC 96-0, de 1992.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Miranda, PCdoB - MG; Professor Luizi
nho, Vice-Líder do pr.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO NS! 40

(Do Sr Sérgio Miranda)

Requeiro, com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art 50 e seu § 12 da PEC 96-0, de 1992.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Miranda, PCdoB - MG; Professor Luizi
nho, Vice-Líder do pr.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO Nlt 41

(Do Sr Sérgio Miranda)

Requeiro, com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do inciso IV do § 1º do art. 95, com a redação
dada pelo art. 82 da PEC 96-0, de 1992.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Sergio Miranda, PCdoS - MG; Professor Lulzi
nho, Vice-Uder do pr.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO N!2 42

(Do Sr. Sérgio Miranda)

Requeiro, .com base no inciso I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que os aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADOS.

Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?
O SR. NELSON' OTOCH· (Bloco/PSDB - CE.

Sem revisão do orador.) - O PSDB vota "não", Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

ParlamentarBloco
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rado da expressão "com a finalidade de assegurar o Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados Como vota o PDT?
internacionais de dire,itos humanos dos quais o Brasil O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
seja parte" no § 5º.'do art. 109, com a redação dada revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente.
pelo art. 2º da PEC 96~~, de 1992. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu- "sim".
tado Sérgio Miranda, pedoB - MG; Professor Lulzi- Como vota o Bloco Parlamentar PSBIPCdoB?

nho, Vice-Uder do PT. O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como MA. Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presi-
vota o PFL? dente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da "sim".
Frente Liberal vota "não". Como vota o PPS?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
"não". do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. VIVALDO ,BARBOSA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
peço a palavra pela ordem. "sim".

O SR. PRESIDEN'rE (Michel Temer) - Tem V. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Ex!! a palavra. . Sem revisão do orador.) - O PL vota "sim", Sr. Presi-

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or- dente.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL
Srs. Deputados, peço apoio a setores do Plenário vota "sim".
para que requeiram verificação desta votação. Como vota o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já pas- PMDB/PSTIPTN?
sou a oportunidade, Deputado, data venia. O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como - RS. Sem revisão do orador.) - "Não" aos destaques,
vota o PMDB? Sr. Presidente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o "não".
PMDB vota "não". Como vota o PFL?

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando a ques- revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente.
tão dos requerimentos. Queremos ressaltar que entre O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
os destaques simples existe um que apresentamos "não".
fora do destaque de bancada, para revogar o art. 31 ,
que dá nova redação ao art. 25 da Constituição Fede
ral, §§ 32,42 e 5º, sobre a Justiça Militar Estadual.

Somos contra a Justiça Militar Estadual. Não se
trata de uma posição de preconceito contra as Polfci
as Militares nem contra os militares estaduais. Defen-

demos uma refõrm-a que integre- as Polfcias, ma~

achamos que a Justiça Militar Estadual está sendo
mantida e, no nosso entender, o Congresso Nacional
está perdendo uma oportunidade de extingui-Ia.

Por isso, Sr. Presidente, votamos favoravelmen
te aos destaques em globo, porque esse nosso desta
que consta entre esses destaques simples.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (P~asa.)



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DE BANCADA NII1

Sr. Presidente,
Requeremos a V. ExA, nos termos do art. 161, in

ciso V, e parágrafo 22, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação em se
parado da expressão "ou de decisão do Conselho Na
cional de Justiça", constante no artigo'95, inciso I, da
'Redação do Vencido para o segundo turno da PEC n2

96-A, de 1992 (que introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário). (art. 82 da Redação do Venci
do).

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Uder do Bloco PUPSL. .

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer
uma indagação à Mesa.

Com pretensão similar à deste destaque de
bancada, há o Destaque n2 11, mas não estou conse
guindo traduzir a assinatura do eminente parlamentar
que o subscreveu. Gostaria de saber que bancada
propôs esse destaque e se quem o subscreveu é vi
ce-Ifder - tendo, portanto, poderes para fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O desta
que foi subscrito pelo Deputado Fernando Gonçalves,
do PTB. S. ExA o assinou aqui na mesa.

O SR.-MARCELO DÉDA - Na versão que te
mos aqui, consta a assinatura do Deputado Iris Si
mões.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, mas
o Deputado Fernando Gonçalves assinou aqui na
mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contra o destaque, concedo a palavra ao
Deputado Marcelo Déda. (Pausa.)

Antes, porém, concedo a palavra à Relatora.
A SRA. ZULAI~ COBRA (BlocoIPSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu não
queria interferir nos encaminhamentos, mas desejo
esclarecer aos deputados que, de todos os desta
ques de bancada, este é o pior, o que mais afeta a re
forma do Poder Judiciário.

Se aprovarmos este destaque - e, portanto, su
primirmos do texto- a possibilidade de decisão do
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta- Conselho -, estamos simplesmente, Sr. Presidente,
que de Bancada n2 1: acabando com a reforma do Poder Judiciário.

Quero deixar bem claro às deputadas e aos de
putados desta Casa que esse primeiro destaque de
bancada, do PL, do Deputado Valdemar Costa Neto,
é o pior da noite. Portanto, precisamos obter um quo
rum de 308 Srs. Deputados para manter a nossa re
forma, pois esse destaque acaba com ela. Se perder
mos esse destaque, se não conseguirmos manter o
texto, acabamos com a reforma do Poder Judiciário.
Como Relatora, sairei derrotada para sempre. Preci
samos aprovar um Conselho Nacional de Justiça e
um Conselho Nacional do Ministério Público que pos
sam provocar a perda de mandato - portanto, a que
bra da vitaliciedade, que é uma prerrogativa, sim, do
juiz e do promotor, mas desde que eles a mereçam.

Sr. Presidente, apelo a todos os deputados e de
putadas no sentido de que votem contra este desta
que.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem. .. - -"
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação do PMDB.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Déda, para enca
minhar contra.

OSR. MARCELO DÉDA (PT- SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
não tenho a pretensão de sentenciar o destaque com
as veementes palavras aqui pronunciadas pela Rela
tora, que o considerou o pior da noite. Não diria isso.
Mas digo, Sr. Presidente, com muita tranqüilidade,
que, sob a ótica do Partido dos Trabalhadores, esse
destaque atinge um áos pilares da Reforma do Judi
ciário. Se aprovado, e assim decepada da competên
cia do Conselho Nacional de Justiça a possibilidade
de, por decisão sua, proceder à demissão de magis
trado que tenha agido contra os preceitos exigidos
pela Constituição e pela lei, não há razão para existir
esse Conselho.

Não se pode ar sequer considerar esse Conse
lho como um tímido controle externo, porque ele dei
xará de ser controle externo, tfmido ou não, e passará
a ser um simulacro, porque perderá qualquer possibi
lidade de levar às últimas conseqüências uma nova
visão especialmente sobre o seu papel correicional e
seu papel disciplinar. Esse novo instituto que ora se



Por isso, Sr. Presidente, vamos votar de acordo
com o destaque apresentado pelo Partido Liberal.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que permaneçam em plenário. Va
mos tentar votar todos os destaques hoje, para estar
mos liberados amanhã.

Para falar contrariamente ao destaque, concedo
a palavra ao Deputado José Antonio Almeida. S. EXª
disporá de cinco minutos.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (BlocoIPSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,as e
Srs. Deputados, ouvi com muita atenção as palavras
do eminente Deputado Luiz Antonio Fleury.
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cria é um instituto.. híbrido: o Conselho Nacional de A vitaliciedade, Sr. Presidente, não é uma ga-
Justiça é um órgão'administrativo, mas também é um rantia do juiz, mas sim do cidadão. O juiz, hoje, só
órgão com características judicantes, especialmente pode perder o cargo por sentença judicial transitada
no momento em que ele poderá decretar a perda de em julgado. O texto diz que compete ao Conselho Na-
cargo do magistrago' l " cional da Magistratura avocar processos disciplinares

O que se quer,é, combater o corporativismo e em curso e determinar a perda do cargo pelo juiz.
oferecer instrumentos para que se possa, de uma vez Ora, se mantivermos o texto tal como se encon-
por todas, acabar com qualquer sombra de impunida- tra, um juiz, por processo disciplinar, por processo ad-
de, acabar com uma minoria ínfima, mas extrema- ministrativo, estará sujeito à. perda do cargo. Sabe-
mente prejudicial à democracia e à imagem do Poder, mos as pressões que se desencadeiam nos julga-
que são aqueles que 'não estão à altura de portar a mentos. Desde Roma já existiam os juízes vitalícios.
toga. Aliás, quase amaioria absoluta dos juízes brasi- Todas as nossas Constituições mantiveram a vitalici-
leiros honram o cotidiano de fazer justiça. edade. É preciso ficar bem claro que quem votar a fa-

Portanto, Sr. Presidente, a nossa posição é pela vor do texto estará decretando o fim de uma garantia
manutenção do texto. O magistrado vai ter, dentro do do Estado de Direito, que é a independência do juiz,
procedimento, possibilidade de ampla defesa; vai po- decorrente dessa vitaliciedade. Outros argumentos
der fazer uso, como qualquer brasileiro, do contraditó- usados aqui serão mera retórica. Ninguém aqui quer
rio; e terá também, lá no fim, a possibilidade de recor- proteger o mau juiz, que respQnderá pelas infrações
rer ao STF da decisão que o Conselho Nacional de que cometer. Mas simplesmente deixar na mão de um
Justiça tomar. Conselho Nacional a decisão sobre a perda do cargo,

Entendemos fundamental consolidar esse ór- por meio de processo administrativo, de processo dis-
gão, que é uma ino'\;ação, e não uma coisa que já ciplinar, é realmente darmos fim à independência dQ
existia. Nós estamos criando uma nova instituição Poder Judiciário neste País.
dentro da estrutura do Poder Judiciário. É natural, por- St-!s e Srs. Deputados, chamo a atenção de V.
tanto, que alguns estranhem, ou que considerem que ExAs para um aspecto: estaremos deixando o juiz ao
isso acaba com a vitaliciedade. Não, ele é um novo ór- sabor das conveniências do momento. Ele perderá
gão, com composição formada majoritariamente por sua principal defesa contra as armas dos poderosos e
magistrados dos tribunais e por magistrados repre- estará, como outro funcionário qualquer, sujeito a não
sentando os juízes de primeiro grau, e estará dotado ter independência em suas decisões, pois correrá o
de legitimidade para exercitar a sua competência no risco de, em um processo administrativo ou judicial,
que concerne à disciplina, às atividades correcionais. em que não tenha condições de se defender, perder a
Se esse destaque for aprovado, ele não poderá reati- vitaliciedade.
zar essa função e, portanto, se descaracterizará. Esse não é um ato contra a Magistratura. Não se

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores vai trata de uma posição meramente a favor dos juízes.
encaminhar o voto "sim", para manter o texto da Rela- Não é corporativismo. O juiz encama um poder do
tora. Estado e a sua vitaliciedade é garantia para o cida-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- dão.
lar a favor do destaque, concedo a palavra ao Deputa
do Luiz Antonio Fleury.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, estamos iniciando o segundo turno
da votação da reforma do Judiciário.

Hoje, vemos que avançamos, pois criamos o
Conselho Nacional da Magistratura, que fará o con
trole externo do Poder Judiciário. Todos estamos a fa
vor disso. Ninguém é contra o controle' externo do Po
der Judiciário.

Entretanto, quero chamar a atenção das St-!s e
dos Srs. Deputados para que esse destaque
tão-somente- restabelece a vitaliciedade que o texto
da Relatora retirou da magistratura.
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S. Ex" tenta justificar a apresentação desse des- Por tais razões, Sr. Presidente, encaminhamos
taque com a regra da vitaliciedade da Magistratura, contrariamente ao destaque.
d!zendo clarame~!e que estaríamos an~lando a vital~- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en·
cledade ao permitir que o Conselho Nacional de JUStl- caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado De
ça julgue os juízes e decrête a perda de seus cargos. Velasco.

Ora, Sr. Presidente, esse Conselho faz parte do O SR. DE VELASCO. (Bloco/PSL - SP. Sem re-
Poder Judiciário e será incluído na sua estrutura. A visão do orador.r.....:: Sr: Presidente, SI'"" e Srs. Deputa-
proposta admite, em determinadas condições, a es- dos, depois que aqui esteve o Deputado Luiz Antonio
colha dos membros do Conselho por parte de repre- Fleury, qualquer coisa que se diga sobre esse desta-
sentantes do Ministério Público, por parte da Ordem que será despiciendo. De qualquer maneira, gostaría-
dos Advogados do Brasil, quando se tratar de advo- mos de lembrar que os três princípios que regem a
gados, e por parte do Congresso Nacional, no que vida, a tranqüilidade e a independência de um juiz são
concerne aos cidadãos. Admite ainda que não inte- a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e
grem a magistratura seis dos quinze membros do a vitaliciedade. Retirar a vitaliciedade de um juiz é
Conselho, os quais serão eleitos pelo Congresso Na- permitir que ele passe a temer o julgamento que ve-
cional, pela OAB e pelo Ministério Público. nha a fazer, passe a ter medo de julgar alguém que se

Sr. Presidente as decisões do Conselho serão julga acima do Direito. Portanto, não podemos admitir
tomadas assegurando-se ampla defesa e contraditó- que esse tex,t0 permaneç~ ~ assim o juiz perca u~?
rio. Terão conteúdo jurisdicional, e o Conselho exer- d~ suas qua~ldades, a mais Inerente ao cargo, na dlfl-
cerá - no caso concreto - a mesma função hoje exer- cll tarefa de Julgar.
cida pela Justiça no tocante à perda do cargo de juiz. Por isso, somos contra o texto e a favor do des-
Processos visando à perda do cargo de juiz são rarís- taque, encaminhando, portanto, o voto "não".
simos. Eles se iniciam com representação da Corre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-
gedoria, que é um órgão do tribunal. O magistrado, meter a votos a expressão destacada.
então, é processado e julgado pelo próprio tribunal, e Vamos ouvir os Srs. Líderes.
aí é decretada, ou não, a perda do cargo. Contudo, Quem quiser manter a expressão votará "sim";
não se pode dizer que exista um processo normal, quem quiser suprimi-Ia votará "não".
que exista uma parte autora e uma ré. A Corregedoria Como vota o PT?
faz parte do próprio Tribunal. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

Se aprovarmos o destaque e mudarmos a regra, do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o voto
vamos tirar toda a força possível do Conselho Nacio- "sim".
nal de Justiça. Vamos acabar, efetivamente, com a re- O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
forma, pois seu avanço mais significativo é exatamen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL enten-
te o Conselho Nacional de Justiça. de que esse destaque começou na Constituição Fe-

Agora há pouco, o eminente Deputado José Luiz deral de 1988. Disseram que ele é o pior da noite. Não
Clerot, ex-Ministro do Superior Tribunal Militar, justifi- concordamos com isso. Afinal, ele tem origem na
cando seu voto - S. ExB não estava na Casa quando se Constituição Federal de 1988, quando diz que o juiz
discutiu a reforma -, disse ter entendido que a reforma só perderá seus direitos em virtude de sentença judi-
é quase raquítica, que o Conselho é tímido e não vai cial transitada em julgado. Este não é o pior destaque
atender a tudo que se pretende. Contudo, o Conselho da noite, repito, porque ele está baseado na Constitui-
ficará ainda mais tímido, e ineficaz mesmo, se aprovar- ção Federal.
mos o destaque e retirarmos do texto a possibilidade Estava lendo aqui os nomes dos Constituintes
de, em caso de comprovada improbidade do magistra- de 1988, que fizeram justiça, dando aos juízes o direi-
do, e assegurada a ampla defesa, o Conselho Nacio- to de só perder aquilo que a lei lhes dá uma vez transi-
nal de Justiça poder decretar, por decisão final, a perda tada em julgado a sentença.
do.cargo no Poder Judiciário. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

Como disse muito bem o Deputado Marcelo vota o PL?
Déda, isso não implicará a impossibilidade do contro- O SR. BISPO RODRIGUES - Encaminhamos o
le jurisdicional sobre esse ato, pois, segundo o art. voto "não", Sr. Presidente.
102 da Constituição, caberá mandado de segurança O SR. PRESIDENTE '(Michel Temer) - Vota
para o Supremo Tribunal Federal. "não".



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".

Como vota o Bloco PSOB/PTB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim". O Conselho, cujo núcleo se
resume na possibilidade de punir os magistrados, é
fundamental para a democratização do Poder Judi
ciário. Não se pode admitir, como ocorre hoje, que a
pessoa pratique o mais absurdo dos crimes e seja
posta em disponibilidade com os vencimentos da
aposentadoria.

Por isso, o PSDB encaminha o voto "sim", pela
manutenção do texto, com absoluta convicção de se
tratar de mudança das mais importantes para a refor
ma do Poder Judiciário.

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

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não".

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Pres,idente, o PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "sim".

O Partido Humanista vota "sim".
Como vota o Governo?
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re

visão do orador.) - O Governo vota "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como,
vota o PMDB: "sim" ou "não"?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!!
vai precisar ter paciência comigo porque não tive a
honra de discutir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare
ço aos Srs. Líderes que, na verdade, a orientação de
bancada é por um minuto.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tenho
sido tolerante, mas peço aos Srs. Líderes compreen
são. Já votamos essa matéria em primeiro turno, esta
mos agora votando em segundo turno e ela ainda vai
ao Senado. Naturalmente, concedo todo o prazo ao
Deputado Mendes Ribeiro Filho, que o merece, mas
peço-lhe que também atente ao preceito regimental.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Fico feliz
com a observação de V. Ex!!.

Ocorre, Sr. Presidente, que estão interpretando
o dispositivo que está sendo votado como algo de que
o juiz não se possa defender. Nas competências do
Conselho consta que vai determinar a perda de caro
go, se for o caso, mas com ampla defesa da parte in
teressada. Se determinarmos a retirada desse dispo
sitivo, o Conselho perde a sua essência.

Por isso, o PMDB vota "sim", pela manutenção
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
vota "s~".

,Como vota o PPS?

O SR. AYRTON XEREZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim", pela
manutenção do texto da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
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Como vota o PPB? Vota "sim" ou "não", Líder A questão é polêmica, mas a matéria já foi am-
OdeImo Leão? piamente discutida. Poderíamos agilizar a sua vota-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- . ção. É fundamental que se mantenham as atribuições
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o do Conselho, pois não se trata apenas de questão ad-
voto "sim". ministrativa e jurisdicional, mas ta!'Tlbém de juiz. A

presença do Conselho já justificaria a reforma do Po
der Judiciário. Por isso, o PFL, com toda a convicção
de que a matéria representa avanço na moderniza
ção do Poder Judiciário do País, recomenda o voto
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita àos Srs. Deputados que permane
çam em plenário.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO RIQUE (BlocoIPSDB - PB.
Sem revisão do orador..t -.~r. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo··com c·-meu partido, o
PSOB.

o SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço O PFL vota "sim".
a palavra pela ordem. E . h d' (P I '). ra o que tln a a Izer. a mas, nsos.

ex- a~a~::r:RESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. A SRA. LAURA CARNEIRO - Ah! Este é o
meu Uder!

O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo .
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na vota- O, SR. MARCELO

A
D~DA - É um Intelectual,

ção anterior, votei com o meu partido, o PSDB. esse Llder. Grande Inocenclo!

O SR. AYRTON XER~Z _. Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Con-
peço a palavra pela ordem. selho vai ganhar o apelido de "Severina". (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. SILAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço
ExA a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. AVRTON XER~Z (PPS - RJ. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va- ExB a palavra.
mos precisar de quorum qualificado para esta vota- O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PTB - AM.
ção. A presença dos Parlamentares em plenário é Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
fundamental para votarmos a reforma do Poder Ju- ções anteriores, votei com o meu partido, o PTB.
diciário.

O SR. AIRTON ROVEDA _ Sr. Presidente, O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex- a palavra. ExB a palavra.

O SR. AIRTON ROVEDA (Bloco/PSDB _ PRo O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela or-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei com demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a in-
o partido, o PSDB, na votação anterior. tervenção poética do Uder Inocêncio Oliveira nos

lembra o título de um filme: "Razão e Sensibilidade".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- É a própria tradução dessa expressão.

te, peço a palavra pela ordem.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
ExA a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que
não pude encaminhar naquele momento, não o farei A SRA. ZULAI~ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
agora. V. ExB está correto quando não permite enca- Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-
minhamento, do contrário o Uder do PFL o faria dente, já que não estou tão poética, gostaria de fa-
duas vezes. Mas devo dizer que, em Morte e Vida zer apelo aos Deputados para que viessem ao ple-
Severina, João Cabral de Melo Neto, em texto da nário votar esta importante matéria. Precisamos de
personagem Severina, pergunta o seguinte: 308 votos favoráveis ao texto da reforma do Poder

Judiciário.
...0 que é a vida? Severina maltrapi-

lha, retirante, passando fome, sem nenhu
ma perspectiva...

Após este trecho, diz o seguinte:

.••Mas a vida não tem sentido para
ela...

Ar, responde o autor:

...Só a presença viva já justificaria a
vida...

Pois bem, neste caso, só a presença do Con
selho já justificaria a reforma.
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O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revi-
peço a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, convocamos a

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. bancada do Partido dos Trabalhadores para vir ao
exo a pala~ra. " plenário e votar "sim". Este é um destaque i!"porta~

te, que, se aprovado, talvez anule o sentido mais
O ~,!. WILSON SANTOS (BI?co/PMDB -: M~. progressista da reforma do Poder Judiciário. Por

Sem rev~sao do orador.) -. Sr. Presidente" na pnmel- isso, é necessário que os Deputados da bancada do
ra votaçao desta tarde-noite, acompanhei o voto de PT venham ao plenário assinalar o voto "sim".
meu partido. _

'.. _ O SR. JOAO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
Aproveito,a~nda o Intervalo da votaça~ pa~a fa- a palavra pela ordem para aproveitar rapidamente a

zer apelo ao MInistro Paulo Renato, que hOJe nao se portun'dade '
dignou receber a direção da UNE. Mais de 8 mil es- o I, . _
tudantes universitários aqui estiveram... O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se nao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Depu- for ~~téria atinente à votação, a Presidência não
tado Wilson Santos, com todo o respeito que tenho permitirá que V. ~Xª o faça.
pela presença pessoal; intelectual e oratória de V. O SFt JOAO RIBEIRO - Só um minuto, Sr.
ExII, não estou permitindo manifestações não perti- Presidente.
nentes à matéria em votação, visto que podem ge- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
rar contramanifestações e, nesse particular, tumultu- estou permitindo, data venia. Já impedi outros cole-
ar o andamento dos trabalhos. gas, de modo que peço a V. Exll compreensão.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Sem revi-
acatamos a orientação de V. Exll

• são do orador,) - Sr. Presidente, quero apenas refe-
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, rir-me a assunto muito debatido nesta Casa nos últi-

peço a palavra pela ordem. mos dias. Em visita ao Estado de Tocantins, na sex-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ta-feira, o Presidente Fernando Henrique Cardoso

ExII a palavra. anunciou a criação da Universidade Federal de To-
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB _ BA. cantins e assumiu compromisso de enviar projeto

nesse sentido à Câmara dos Deputados.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
aos Deputados do Bloco Parlamentar PSDB/PTB Parabenizo o Presidente Fernando Henrique
que compareçam ao plenário para votarmos impor- Cardoso e todos os que lutaram pela implantação
tante matéria da reforma do Poder Judiciário. Preci- da universidade: o Governador Siqueira Campos, os
samos de 308 votos favoráveis para reafirmar o tex- Senadores e Deputados tocantinenses e toda a co-
to da Deputada Zulaiê Cobra, que representa extra- munidade estudantil do Estado.
ordinário avanço para a democratização do Judiciá- Na sua visita ao Estado, o P-residente anuncio
rio: a constituição, na sua plenitude, do Conselho ou várias medidas importantes, entre elas a constru-
Nacional da Magistratura, fazendo com que suas ção de mais cinco usinas hidrelétr.icas, por meio do
atribuições tenham, de fato, relevância na democra- sistema de concessão. Aliás, no Tocantins está sen-
tização e no conceito mais transparente desse Po- do construída a primeira usina hidrelétrica totalmen-
der. te privatizada do País. Os Governos Estadual e Fe-

Por isso, é fundamental a presença dos Depu· deral não contribuíram com um centavo sequer para
tados em plenário. Neste momento, temos apenas a obra. É um exemplo para o País.

-372 YO~Os - e, repito, precisa~~s d~ 308 votos fa- Portanto, o povo tocantinense está de para-
v~rávels. O nosso Bloco te~ ~OIS partldos'que-enca- ---béns.-Apr.oveito..a OpQrtu~!d~de para saudar o Presi-
mmhar~m contra. É ~ecessafl~ a presença de !O~O,~ dente da República pelo cum'pri"mentef dos- compro-
os partidos que estao encammhando o voto Sim, missos assumidos em relação àquele Estado.
para termos segurança de que não haverá retroces- M' b· d
so em face do baixo quorum. UltO o figa o.

Reafirmo, em nome do Bloco Parlamentar O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presiden-
PSDBIPTB, o voto "sim". Seria fundamental que te, peço a palavra pela ordem.
cada um compreendesse a importância desse dis· O SR. PRESIDENTE (MichefTemer) - Tem V.
positivo e comparecesse para votar.' Ex! a palavra.



O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .'.

, '.

O SR. PRESIDENTE (Mic,hel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA- (PT :... SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente,
quantos Deputados há na Casa?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há 458
Srs. Deputados.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém gostaria de fazer um apelo, em especial à ban
cada do PSDB. para que compareça ao plenário. A
decisão do partido é votar "sim". Esse é um desta
que da maior importância, um eixo fundamental.

Além dos membros do PSDB, também gosta
ria de pedir aos colegas dos outros partidos que
querem ver o Poder Judiciário defendendo a cidada
nia e ajudando o País qye venham ao plenário pres
tigiar o trabalho da Comissão e o relatório da emi
nente Deputada Zulaiê Cobra, que realmente vai ao
encontro da construção de um Poder Judiciário mais
positivo, autêntico e produtivo.

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/P5DB 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação da li
derança do PSDB.
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O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Michel"Temer) - Tem V.
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas Ex!! a palavra.
votações anteriores, votei de acordo com a orienta- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo-
ção do partido. co/PMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do ora-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Espero dor.) - Sr. Presidente, esta mat~~ia é extremamente
que nas próximas votações V. Ex!! permaneça em importante. Precisamos de 308.votos. Peço aos De-
plenário. putados que venham ao plenária, para que passa-

o SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, ~~s alcançar o quorum nece~s~rioe aprovar a ma-
peço a palavra pela ordem. tena.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Ex!! a palavra. Líderes solicitam a presença dos Deputados em ple

nário. Certamente virão.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Srs. De
putados do Partido dos Trabalhadores que se en
contram nas dependências da Casa para que se fa
çam presentes em plenário, já que a matéria é con
siderada por nós estratégica.

É fundamental que toda a bancada registre o
voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham
imediatamente ao plenário. O fortalecimento do
Conselho Nacional de Justiça é o fulcro da reforma
do Poder Judiciário.

O PFL recomenda o voto "sim".

O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei "sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB convoca sua banca
da a comparecer e votar "sim". Essa votação é fun
~amental para a reforma do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Todos votaram?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Mais alguém vai votar?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra-:
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O SR. AécIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Se fora apenas isso, o problema até que não
palavra pela ordem. seria tão grave. O problema maior é que matéria

O SR PRESIDENTE (Mi h I Ter) _ Tem V. desta importância pode_vir a ser_decidida não por
• c e em aqueles que querem a manutençao do texto, como

ExB a palavra. é o caso do PPS, mas por aqueles que eventual-
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. mente nada querem e, por isso, não estão aqui para

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- votar nem dar bons exemplos a seus companheiros.
te, reitero a convocação aos Srs. Parlamentares do (Palmas.)

Bloco ~arlamentar~PSDB/PTB para que estejam em O SR. ARNALDO FAF,tIA DE SÁ - Sr. Presi-
ple~árJo ..Há um numero de ParJ~mentares n~ Casa dente eço a alavra pela ordem. ~
muito aCima deste que está registrado no painel. A ' P P
votação a -que estar:nos procedendo é da maior im- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
portância para a conclusão do texto da reforma do -ExA a palavra.

Judiciário. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Portanto, apelo aos Parlamentares que estão Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

nas diferentes dependências da Casa para que te, solicito a V. ExB que encerre a votação. Ela teve
acorram imediatamente ao plenário. Ao mesmo tem- início às 19h41min. Portanto, há mais de quinze mi-
po, peço a V. Ex' um pouco mais de paciência, a fim nutos. O painel foi mudado por ordem de V. Ex!!,
de que um número mais expressivo de Parlamenta- para dar celeridade à votaçãô. Aqueles que não fi-
res delibere sobre esta matéria. cam no plenário não podem prejudicar aqueles que

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden- aqui estão. Todas as votações são importantes.

te, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. encerrar a votação. Todos votaram?
ExB a palavra. O SR. RENATO VIANNA - Sr. Presidente,

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é lamen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tável que votação desta importância seja decidida ExB a palavra.
co~ quorum d.e 410 Parlamentares. Nesta votação O SR. RENATO VIANNA (Bloco/PMDB - SC.
seria neces~árla a pres~nça dos 513 Deputados, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
para ser mais representativa a vontade desta Casa. ção anterior votei de acordo com a orientação do
Infelizmente, decidiremos com este quorum. PMDB.'

O PFL apela para os Srs. Parlamentares no O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente
sentido de que venham imediatamente ao plenário e peço a palavra pela ordem. '
recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de informar à Casa que amanhã estare
mos comemorando o décimo terceiro aniversário de
emancipação política do Município de Água Fria de
Goiás. Quero cumprimentar a população, na pessoa
do Prefeito Francisco Monteiro Guimarães.

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do PPS, faço minhas as palavras do Deputa
do Inocêncio Oliveira. Matéria desta responsabilida
de, e s6 há 411 Deputados em plenário. É uma
pena que esse painel não possa registrar com tona
lidade diferente o nome daqueles Deputados que in
sistem em se manter fora do plenário, fazendo reite
radamente com que seus colegas permaneçam aqui
por muito mflÍs tempo, expondo-os ao cansaço, à
exaustão, enquanto ficam em outras dependências.
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A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP. maneira fica meio incivilizadal eextremamente con-
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi- tra a cidadania de'Deputados~Federais.

dente, essa matéria é muito importante., P~rdemo~ Muito obrigado a V. Exª.
tanto tempo nessa ref~rl'!1a. Só peço mais cinco ml- . . .
nutos. Sr. Presidente. Nós fizemos tanto e vamos O SR. PRESIDENTE (~I,?hel Temer) - MUito
morrer na praia? Atravessamos os Oceanos Atlânti- bem, Deputado.
co e Pacífico e vamos morrer na praia? Os Deputa- O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente.
dos estão chegando. peço a palavra pela ordem.,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou es- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
perar mais cinco minutos e vou encerrar. EXª a palavra.

Srs. Deputados. venham ao plenário, vamos O SR. MARCELO DÉDÃ (PT - SE. Pela or-
votar. demo Sem revisão do orador:) .::: Sr. Presidente, que-

O SR. PAULO DE ALMEIDA - Sr. Presidente, ro secundar o Deputado Feú Rosa e dizer que tam-
peço a palavra pela ordem. bém tenho um projeto idêrltico. Aliás, fruto de uma

missão desta Casa enviada Washington. em 1995.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Lá, verificamos que há esse procedimento. Em cer-

ExI' a palavra. tas votações, no Congress,6 'à;nericano, o Presiden-
O SR. PAULO DE ALMEIDA (PPB - RJ. Sem te fixa o tempo da votação ,e ós Srs. Parlamentares,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vo- portanto, são informados desse tempo para que se
tação, votei de acordo com a orientação do PPB. dirijam ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois Portanto. Sr. Presidente, já há iniciativas na
não. Convido V. EXª a permanecer em plenário. (Ri- Casa nesse sentido, porque esse tipo de condução
sos.) desgasta a Presidência, cansa os colegas e benefi-

O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, cia os que não estão atentos ao trabalho da Casa.
peço a palavra pela ordem. O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. dente, peço a palavra pela ordem.
EXª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO. EXª a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
ção anterior, votei de acordo com o PTB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pa- te, há na Casa uma Comissão Especial analisando
lavra pela ordem. o anteprojeto do Regimento Interno que V. EXª e a

Mesa colocaram em tramitação, e esse ponto levan-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. tado pelos Deputados Feu Rosa e Marcelo Déda

EXª a palavra. está sendo tratado nesse anteprojeto.
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pela or- Portanto. uma de nossas saídas pode ser mu-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, darmos, naquilo que for possível e necessário, o
acredito que esse episódio que estamos vivencian- conjunto do Regimento, em particular este ponto,
do, agora exige medidas urgentes de modificação do estipulando um tempo máximo para cada votação, o
Regimento no que tange à matéria. que nos obrigaria a ficar em plenário para cumprir

Apresentei um projeto de resolução há cerca nossas responsabilidades.
de três anos para que cada votação em particular ti- Era só para recordar, Sr. Presidente.
vesse um tempo' de duração. Dessa forma, todos
sa~eriam de antemão quanto tempo levaria aquela O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
votaçâo. para não passarmos por esse vexame por peço a palavra pela ordem.
que estamos passando agora, em que uns pagam· O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
pelos outros. ,,' EXª a palavra.

Solicito a V. EXª que recomende à Comissão O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
que cuida das mudanças no Regimento que isso Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
possa se concretizar. A situação no plenário dessa te, há três minutos que o quorum não sai de 416



VOTARAM:

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Sim: 370
Não: 42
Abstenções: 5
Total: 417
É mantida a expressão destacada.

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I!! 29167

Deputados, mas o PL ficará até as cinco da manhã, Mais um minuto e meio e encerro a votação.
se preciso for, para cumprir o seu dever. Podemos Quem não vou votou venha votar. (Pausa.)
levar o tempo que for para que a matéria seja apro- -
vada de acordo com a vontade da maioria. Vou encerrar a votaçao. (Pausa).

No entanto, não posso deixar de registrar que Está encerrada a votação.
esse procedimento da Mesa faz com que aqueles Anuncio o resultado:
que sempre chegam atrasados sejam incentivados a
continuar fazendo isso, porque aqueles que servi
ram o Exército ou tiveram uma disciplina rfgida na
sua educação sabem que regalias, às vezes, condu
zem a outras regalias. Se nós já tivéssemos encer
rado a votação e aqueles que não votaram perdes
sem a oportunidade de votar, tenho certeza de que
a próxima seria diferente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou es
perar mais dois minutos, tal como disse, completan
do cinco minutos, e encerrarei a votação. (Pausa.)

RORAIMA
Airton Cascavel
A1ceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo 8eabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes

Partido

PPS
PMDB
PPB
PFL
PFL
PL

PST
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSOB

Bloco

PMDB/PSTJPTN

PUPSL

PMOBIPST/PTN
PSDBIPTB

PSDB/PTB
PSBlPCOOB
PSDBlPTB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandll Juarez PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim
Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSDBJPTB Sim
Babê PT Sim
Elcione Barbalho PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Glovannl Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB PMOBlPSTIPTN Sim
José Prlante PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Josué BenQtson PTB PSOBIPTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSOB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
RenildoLeal PTB PSDBIPTB Abstençao
Valdir Ganzer PT Sim
Vlc Pires Franco PFl Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDBJPTB Sim

Total Pui: 15

AMAZONAS
Atna Lins PFL Sim
~uler Ribeiro PFl Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
SilasCêmara PTB PSDBIPTB Não
Vanessa Grazzlotin POdoB PSBIPCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Eurlpedes Miranda POT Nao
Marinha Raupp PSDB PSDBIPTB Sim
NUton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDS PSDBIPTB Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefonc;o Cordeiro PFL Sim
JoAoTota PPB Sim
José A1eksandro PSl PUPSl Não
Mérclo Blttar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mouriio PT Sim
Sérgio Barros PSDS PSDBIPTB Sim
ZlIa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDBIPTB Sim
Darci Coelho PFL SIITl-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I~ 29169

Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Joao Ribeiro PFL Sim
KétlaAbreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB PMOBJPST/PTN Sim
Paulo Mour&o PSOB PSDB/PT8 Sim
Ralnel Barbosa PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Udson Bandeira PMOB PMOBIPST/PTN Sim

Total Tocantins: 8

MARANHAO
Albérico Filho PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa FerreIra PFL Sim
ElIseu Moura PPB Sim
Gasta0 Vieira PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Joio Castelo PSOB PSOB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSBIPCOOB Sim

-Nelva Moreira POT Nilo
Nlce Labia PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Roberto Rocha PSOB PSOBIPTB Sim
Sebastião Madeira PSOB PSOBIPTB Sim

Total Maranhio: 15

cEARA
Adolfo Marinho PSOB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Nlio
Anlbal Gomes PMOB PMOBIPST/PTN Sim'
Antonio cambraia PSOB PSOB/PTB Sim
Amon Bezerra PSOB PSOB/PTB Sim
ChiquInho Feitosa PSOB PSOB/PTB Sim
Eunlclo Oliveira PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Inéelo Arruda PCdoB PSB/PCDDB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo A1cêntara PSOB PSOB/PTB Sim
Manoel SBlvlano PSOB PSOBIPTB Nilo
Mauro Benevides PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Moronl Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSOB PSOB/PTB Sim

-Pinheiro landim __ PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB --PSOBlPTB Sim__
Roberto Pessoa PFL Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim
Ubiratan Aguiar PSOB PSOBIPTB Sim
Total C.ri : 19

PlAUI
Átila Lira PSOB PSOBIPTB Sim
B.Sé PSOB PSDBIPTB Sim
Gesslvaldo lsalas PMOB PMOB/PST/PTN NIo.
JoIO Henrique PMOB PMOBIPST/PTN Sim
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Putldo Bloco Voto
PlAuI
P_Landlm PFL Sim
Themf8tocles S..,paIo PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
WelUngton Dias PT Sim

Total 'laul : 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Bet/nho R088do PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDSlPSTIPTN Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
urre Rosado PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
lsvolsler Mala PFL Sim
M6c1oSé PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Tca. RIo G..nde do Nott. :7
PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando AbIlID PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Damllo Fe'JcIano PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Domiciano cabral PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
EfraIm MOI'BIa PFL Sim
InBldo LeItIo PSDB PSDB/PTB Sim
JOSé luIZClerot PMDB PMDB/PSTIPTN AbstençAo
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo R1que PSDB PSDBIPTB Sim
Wilson Braga PFL SIm

Total P......: 12

PERNAMBUCO
Ant6n1o Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
Cartos Batata PSD8 PSDBIPTB Sim
ClemenUno Coelho PPS Sim
DjalmaPaea PSB PSBlPCOOB Sim
Eduardo Campos PSB PSBlPCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSBlPCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoIoColaço PMDB PMDBJPST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De HoIlanda PFL SIm
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José MOclo Montelró PFL Sim
Luiz Plauhyllno PSDB PSDBlPTB Sim
Marcos de Jesus PSD8 PSDBIPTB Nilo
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB SIm
Pedro Eugenio PPS SIm
8BlatleI Carvalho PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Sêralo Guerra PSDB PSDBIPTB Sim
Sevemó Cavalcanti PP8 Sim'

1
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Partido Bloco - Voto

Total P...mbuco : 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTe PSDBJPTB Sm
Augusto Farlu PPB Sim
Helenlldo RIbeiro PSDB PSDBJPTB Sim
JoaoC8ldas PL PLlPSL Sim
JosQulm Brito PT Sim
José Thomaz NonÓ PFL Sim
luiz Dantas PST PMDBJPSTIPTN Sim
Olavo calheiros PMDB PMDBJPST/PTN Sim
Regia Cavalcante PPS Sim
Total Alagou : 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim
José Teles PSDB PSOBIPTB Sim
Mercelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Sim
Total Swglpe: 4

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Corlolano Sales PMDB PMDBlPST/PTN Sim
EuJêcIo S1mlies PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSOBIPTB Sim
FranclstGnIo Pinto PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Geraldo Slmlies PT Sim
Gerson Gabrlelll PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSBlPCDOB Sim
Jaime Femandes PFL Sim
JalroAzJ PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Joio Almeida PSDB PSDBJPTB Sim
Joio Leio PSDB PSDBJPTB Sim
Jonival Lucas'Junior PFL Sim
Jcirge Khoury PFL Sim
José carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFl Sim
José Ronaldo PR. Sim
Jutahy Junior PSDB PSDBIPTB Sim
Leur Lamento PFL Sim
Luiz MoreIra S.Part. AbstençIo
Manoel Castro PFL Sim
Mérlo Negromonte PSDB PSDB1PT8 Sim
Nelson Pellegrlno PT Sim
NIJoCGelho PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhle8 PFL Sim
Reglnaldo Germano PFL NIo
Ro/and Lavlgne PFL Sim
Urslclno Queiroz PFL Sim
Waldlr~res PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Yvonl1ton Gom~alves PPB Sim
Total Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
AêcloNeves PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio do Valle PMOe PMDBlPSTIPTN Sim
Arace/y de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSOB PSDB/PTB Sim
Carlos Mosconi PSOB PSDB/PTB Sim
Cleuber Camelro PFL Sim
Dango de Castro PSOB PSDBJPTB Sim
Eduardoi Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Ellseu Resende PFL Sim
Gllmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDe PMDBlPSTIPTN Sim
Hélio Costa PMDB PMOBIPSTIPTN SIm
Herculano Anghinettl PPB Sim
Ibrahlm AbI·Ackel ppe Abstenção
Joio Fassarella PT Sim
Joio MagalhAes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joio Magno PT SJm
José Milita0 PSDB PSOB/PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
L1ncoln Portela PSL PLlPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos LIma PMDB PMOB/PST/PTN SIm
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mérlo Assad Júnior PFL Sim
Mérlo de Oliveira PMDB PMDBlPSTIPTN SIm
OdelmoLdo PPB Sim
Ollmplo Pires POT NAo
Phlemon Rodrigues PL PLlPSL NAo
Rafael Guerra PSOB PSOB/PTB Sim
Roberto Brant PFL SIm
Romel AnlZlo PPB Sim
Romeu QueIroz PSOS PSOBJPTB Sim
Saraiva Felipe PMDe PMOB/PSTIPTN Sim
SérgIo Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Vlrglllo Guimarães PT Sim
Vlttorlo Medloli PSOB PSDB1PTB Sim
Walfrldo Mares Gula PTB PSOB/PTB Sim
lalre Rezende PUDS PMDB/PSTIPTN Sim
TotalllH...Gerais : 39

ESP(RITO SANTO
A1orzio Santos PSOB PSDBJPTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim
Joio Coser PT Sim
José Cartos Elias PTB PSOBJPTB Sim
Magno Malta PTB PSOB/PTB Sim
Marcus Vicente PSDB PSDBIPTB Sim
Max Mauro PTB PSDB/PTB SIm
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Partido Bloco Voto
ESprRITO SANTO
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Sim
Total ElIPirito Santa: 8
RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSOB PSOBIPTB Sim
Alexandre santos PSOB PSOB/PTB Sim
A1merlnda de Carvalho PFL SIn:t
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB Sim
Olno Fernandes PSOB PSDB/PTB Sim
Or. Heleno PSOB PSOBIPTB Sim
EberSlIva POT Não
Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Femando Gonçalves PTS PSOBIPTB Sim
lédioRosa PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Jandlra Feghali pedoB PSBIPCDOB Sim
João Sampaio POT Não
Jorge Blttar PT Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo POT Não
Luiz RIbeiro PSOB PSDB/PTB SIm
Luiz Sérgio PT Sim
Marc;lo Fortes PSOB PSOBIPTB Sim
Mlrlam Reld POT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Não
Paulo Baltazar PSB PSBIPCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Rodrigo Maia PTB PSOBIPTB Sim.
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSDBIPTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sesslm PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 36
SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB PSO~IPTB Sim
Alberto MourAo PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Aldo Rebelo PedoS PSBIPCOOS Sim
A1olzio Mercadante PT Sim
André Benassl PSDB PSDBIPTB Sim
Angela Guadagnln PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Kandlr PSDB PSOBIPTB Sim
Antonio Paloool PT Sim
Arlindo Chinaglla PT Sim
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sAOPAULO
Partido Bloco Voto

ArnatdQ Faria de Sé PPB Na<>
Arnaldo Madeira PSDe PSDBIPTB Sim
Aryl<ara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Não
celso RU88OI'11anno PPB Sim
Coraucl Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
DeVelaaco PSL PL./PSL Não
Dr. Evlléslo PSB PSBlPCDOB Sim
Dr. Hélio POT Não
Dulllo Plsaneschl! PTB PSDB/PTB Sim
Edlnho AraOJo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
EmersonKs~ PPS Sim
Fem~ndo Zuppo POT Nao
Gllbêrta Kaesab PFL Sim
Jair Meneau8\lI PT Sim
Joio Herrmann Neto PPS Sim
Joio Paulo PT Sim
Jorge Tadet/ Mudalen PMDB PMDBlPST/PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José Indlo PMDB PMDBlPST/PTN Não
José Machado PT Sim
José Roberto Betochlo PDT Sim
Julio Semeghlnl PSOB PSDB/PTB Sim
Luiz Antonio Fleury PlB PSDBIPTB NAo
LulzB Erundlna PSB PSBIPCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
MBrC:08 C1ntra PL PUPSL Não
Medeiros PFL Sim
MIchel Temer PMOB PMDBlPSTIPTN Art. 17
MHton Montl PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMOB PMDBlPSTIPTN Sim

Nelson Marquezelll PTB PSDBIPTB Sim
NeutonUma PFL Sim

Paulo Kob8Ya8hl PSOB PSDBlPTB Sim

Peulo Lima PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Professor Lulzlnho PT Sim
Ricardo Izar PMDe PMOBIPSTIPTN Sim
RoblanTuma PFL Sim
-Rubens Furtan PPS Sim
S8Jvador 21mbaldl PSOB PSOBIPTB Sim
sampaio D«Ia PSOS PSOB/PTB Sim
SIMoTones PSDe PSDBlPTB Sim

Teime deSouza PT Sim
VedloGomu PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLJPSL Nilo

Wagner S81UltJanO PPB NAo
Xlco Grazl8l1o PSDB PSOBIPTB Sim

Zulalê Cobra PSDe PSDBIPTB Sim
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Partido Bloco Voto
Total 810 Paulo: 62

MATO GROSSO
Teté Bezerra PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Wellnton Fagundes PSDB PSOB/PTB Sim
Wilson Santos PMOB PMDB/PSTIPTN Sim

Total Mato GIoeso: 3

DISTRITO FEDERAL
Agnelo QueIroz PCd08 PSBIPCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMOB/PST/PTN SIm
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Octávio PFL Sim

Total Distrito Federal: 6

GOlAS
Euler Morais PMOB PMDBIPST/PTN Sim
Jovalr Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
Juqulnha PSOB PSDBIPTB Sim
Lidia Qulnan PSOB PSDB/PTB Sim
Luiz Blttencourt PMDB PMDBIPST/PTN SIm
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PSTIPTN SIm
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Pedro Chaves PMDB PMDBIPSTIPTN Sim

PedroWUson PT Sim

Vllmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT SIm

JoAo GrandAo PT Sim

Marlsa Serrano PSDB PSDBIPTB Sim

NelsonTrad PTB PSDBIPTB Nêo

Pedro Pedrosslan PFL SIm

Waldemlr Moka PMDB PMDBlPSTIPTN SIm

Total Mato Grosso do Sul : 6

PARANÁ
Abelardo Luplon PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PSDB PSDBIPTB Sim

Alex Canzianl PSDB, PSDB/PTB Sim

Chico da PrIncesa PSDB PSDB/PTB Sim

Dllcou Sperafico PPB Sim

Dr. Roslnha PT Sim

RéVloAms PSDB PSOBIPTB Sim

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Hermes Parclanello PMDB PMDB/PST/PTN Sim

IrIs Sin6es PTB PSDB/PTB Sim

José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Carlos Martinez PTB PSOBIPTB Sim

JOSé Janene PPB Sim.

luciano Plzzatto PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÃ -
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
Márcio Matos PT Sim
Moacir Mlcheletto PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odrllo Balblnottl PSDS PSDBJPTB Sim
Oliveira Filho PSDS PSDBJPTB NAo
Osmar Serragllo PMDB PMDBlPSTIPTN , Sim
Padre Roque PT Sim
Renato Silva PSDB· PSDB/PTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim

Total Par..li : 28

SANTA CATARINA
Ant&nlo Carlos Konder Reis PFL AbstançAo
Carllto Meres PT Sim
EdlnhoBez PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Edison Andrlno PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Fernando Coruja PDT NAo
Hugo Blehl PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Seraflrn Venzon PDT NAo

Total Samta Catarina: •

RIO GRANDE DO SUL
AdAoPretto PT Sim
Airton Dlpp PDT NAo
Alceu Collares PDT NAo
Augusto Nardes PPB Sim
Calo RJela PTB PSDBlPTB Sim
Darcrslo Perondl PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Enio Bacol PDT NAo
Esther Grossl PT Sim
Fernando Marronl PT Sim
Falter JCmlor PPB Sim
Germano Rlgotto PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Halnze PPS Sim
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rollm PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDS PSDBlPTB Sim
Nelson Proença PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Osvaldo BlolOOI PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Nilo
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Synval Guazzelll PMDS PMDBlPSTIPTN Sim
TelmoKlnst PPB Sim
Valdecl Oliveira PT Sim
Waldir Schmldt PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Waldomlro Fioravante PT Sim

...raao BlOCO Voto
RIO GRANDE DO SUL
Veda Cruelue PSDB PSDBIPTB Sim
Toml RIa Ora.... do Sul: 28



DESTAQUE DE BANCADA N!! 11

Senhor Presidentes da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex!! destaque para votação
em separado para supressão da expressão "ou por
decisão do Conselho Nacional do Ministério Público",
acrescida à alínea a, do inciso I, do § 5º, do art. 128,
da Constituição Federal, pelo art. 34 do Substitutivo
da Relatora à PEC nº 96-A, de 19992, bem como para
a supressão da expressão "por decisão do Conselho
Nacional do Ministério Público, tomada pelo voto de
três quintos de seus membros", do § 6º, do art. 128,
da Constituição Federal, constante do art. 34, do
Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de 1992, e
para supressão da expressão "perda do cargo", cons
tante do inciso 111 do § 3º, do Substitutivo da Relaatora
à PEC nº 96-A, de 1992, aprovado em primeiro turno
de votação.

Assinam: Iris Simões, Bloco Parlamentar
PSDB/PTB - Fernando Gonçalves, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV ..:: Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presiden
te, como concordo que não haja encaminhamento
porque a matéria é a mesma, gostaria que, após os
Líderes, eu pudesse, sem tomar tempo, apenas mani
festar minha opinião rapidamente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
votar o Destaque nº 2, para supressão da redação então vamos votar, sem encaminhamento, seguindo
dada ao inciso IV do § 1º do art. 95 da Constituição a ordem.
Federal, conforme consta do art. Sº da redação para o O SR. MARCELO DÉDA - Apenas, é claro, com
segundo turno da Proposta de Emenda à Constitui- a orientação das bancadas.
ção n!! 96, de 1992. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- propõe a votação do Destaque nº 11?
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. MARCELO DÉDA - É o 11, que diz res-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peito ao Ministério Público. .
Ex!! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB ção o Destaque nº 11, então, por acordo.
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, os Lí-
dente, gostaria de perguntar a V. Ex!! se não podería- deres, naturalmente, poderão orientar as bancadas.
mos até determinar a prejudicialidade desse desta- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ouvire-
que. Acabamos de votar a questão que diz respeito à mos só os Líderes, para orientarem a bancada.
perda de cargo por parte do juiz, e o Deputado Luiz O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta-
Antonio Fleury apresentou o Destaque nº 11, tratando que para Votação em Separado nº 11, no seguinte
de tema idêntico, mas com respeito ao Ministério PÚ- teor:
blico. Pergunto à Mesa, até pela manifestação de von
tade do Deputado Luiz Antonio Fleury, se não podere
mos considerar prejudicado o Destaque de nº 11.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai examinar a proposta de V. Ex!!.

Por enquanto, vamos votar o 'Destaque nº 2, que
trata de questão relacionada à Magistratura.

A SRA. ZULAlê COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAlê COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, pedimos a inversão de pauta para poder votar na
seqüência.

O assunto é o mesmo, o encaminhamento é o
mesmo, assim já votamos o destaque sobre o Minis
tério Público. Já que votamos o destaque relativo aos
juízes, podemos inverter a pauta.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se V. Ex!! me
permite uma sugestão, data maxima venia, quero
crer que não há prejuízo, não há prejudicialidade com
relação ao Destaque n!! 11.

Agora, o que poderíamos fazer, por acordo, se
ria submetê-lo à votação dispensando os encaminha
mentos, já que se trata de matéria análoga à votada
há pouco, só que aplicada ao Ministério Público.



Como vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota da mesma ma
neira que votou com relação aos magistrados. É im
portante que se mantenha a equiparação entre a Ma
gistratura e o Ministério Público, como é o espírito da
reforma. O voto é "sim" para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota' "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este destaque é
conseqüência exatamente do voto anterior. Quem vo
tou "sim" deve manter a mesma coerência.

O PFL vota "sim" .

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminharemos
"sim" por uma razão óbvia e clara: temos o maior res
peito por todos os poderes, mas nenhum deles pode
estar acima da fiscalização e de eventuais punições,
quando for o caso.

Portanto, da mesma forma que votou navotação
anterior, o Bloco PSDB/PTB votará "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acho que O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-
V. E~ poderia manifestar-se encaminhando pelo Blo- MA. Sem revisão do orador.) - o Bloco Parlamentar
co. PSB/PCdoB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. LUIZ ANTO.NIO FLEURY - Pelo Bloco, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
não, porque o Bloco vai encaminhar contra, Sr. Presi- "sim".
dente. Como vota_Q peT?---

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então, O SR. MIRO TEIXEIRA (PPT - RJ. Sem revisão
vou dar a palavra para V. E~ encaminhar, porque não do orador.) - Sr. Presidente, vo~amos "não" para ga-
há outra solução. rantir a vitaliciedade dos magistrados. Votaremos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- "não" agora para garantir a vitaliciedade dos mem-
caminhar contra, concedo a palavra ao Deputado Luiz bras do Ministério Público.
Antonio Fleury. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY ($loco/PTB - "não".
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria Como vota o PPB?
de me manifestar dizendo que, pelos me~mos moti- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
vos apresentados em relação à MagistratUra, enten- são do orador.) - Sr. Presidente, para manter a coe-
do que esta é uma questão que fere o princípio da vi- rência com o voto anterior, o PPB vota "sim".
taliciedade, uma questão constitucional que\~ranscen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
de o próprio cidadão. Por isso, encaminho o voto "sim".
"não", pelo destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção as expressões destacadas.

Quem quiser manter as expressões votará
"sim"; quem quiser suprimi-Ias votará "não".

Vamos ouvir os Srs. Uderes.

O PV, como vota? (Pausa.)

O Partido Humanista, como vota? (Pausa.)

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "sim".

Como vota o PPS?

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - O PPS vota "sim" e reitera a presença
dos Parlamentares para o quorum qualificado de 308
votos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota usim".

O Bloco Parlamentar PUPSL, como vota?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do 'orador.) - Sr. Presidente, vamos
acompanhar a orientação do PTB, Partido do Deputa
dó Luiz Antonio Fleury. Nós, do PL, defendemos um
Ministério Público independente, autônomo e cada
vez mais fortalecido. Encaminhamos o voto unão".

O SR. P~ESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
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Queiram se,gúir. a orientação do visor de cada
posto. '

O SR. NELO,:R9DOLFO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ord~m.

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

O SR. NEL9"RODOLFO (Bloco/PMOB - SP.
Sem revisão do ora.çtor.) - Sr. Presidente, votei "não"
na votação anteriQr.
--..'Ó SR. CLOVIS VOLPI (Bloco/PSDB - SP. Sem

revisão-do orador.) :.. Sr. Presidente, votei com o parti
do na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em pl~r.llirio, Srs. Parlamentares. Perma
necendo aqui, vot~rnps r,.apidamente.

O SR. ODELPAQ I,EÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIQENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ODEL"'O LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" e solicita a sua bancada que permaneça
em plenário, porque teremos poucos minutos para
esta votação importante e, além desta, mais treze vo
tações na noite de hoje.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos convocando os Deputados do·Partido dos Tra
balhadores a comparecer ao plenário e nele perma
necer, para que possamos fazer as votações da forma
mais rápida possrvel.

Pedimos ainda as outras bancadas que proce
dam da mesma maneira, vindo ao plenário eaqui per
manecendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na ver
dade, temos mais onze votações. Se gastarmos dez
minutos para cada uma, em menos de duas horas te
remos terminado todas elas.

Portanto, permaneçam em plenário.
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço

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

ExA a palavra.
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos solicitando aos Deputados do Bloco Parla-

mentar PSDB/PTB que compareçam ao pl..ário. Na
votação anterior, tivemos uma vit6ri~ m~~o importan
te para a manutenção de todas as atnbUlçoes do Con
selho Nacional da Magistratura em relação ao Poder
Judiciário. Agora, queremos manter a isonomia em
relação ao Ministério Público, da mesma fo~a co~o

votaremos ~menda posterior que manterá a Isonomia
na questão da publicidade e informações entre o Po
der Judiciário e o Ministério Público.

Seria algo incompreensrvel se tivéssemos na
primeira votação a manutenção do texto e não tivés
semos agora a reafirmação do texto da Deputada Zu
laiê na questão do Conselho Nacional do Ministério
Público.

Por isso, é fundamental que QS Parlamentares
retornem ao plenário. Já temos 381 presentes, mas
na votação anterior tivemos 416.

Portanto, quase quarenta Parlamentares ainda
não votaram na segunda votação. e necessitamos da
presença de cada um deles para mantermos o texto.
dentro desse grande avanço da reforma do Judiciário
que é o controle externo da magistratura e do Ministé
rio Público.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente. não há
mais fluxo.

O SR. AYRTON XER~Z - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. mais uma
vez invoco a presença dos Srs. Parlamentares para
que tenhamos o quorum indispensável a que esta
votação possa chegar a bom termo. Pedimos a pre
sença dos Parlamentares e. mais do que isso. pedi
mos o respeito dos Parlamentares ausentes aos cole
gas que estão em plenário.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. os'De
putados Feu Rosa e Marcelo Déda ponderaram a V.
ExI. Acho que V. Exll tem sido até parceiro também
nessa exigência, mas tem sido alvo de desrespeito
muito grande, com os Parlamentares que permane
cem em plenário. A busca por mais deputados até se
compreende. visto tratar-se de emenda constitucio
nal. mas se tem configurado em prática permanente
neste Parlamento ficarmos aqui aguardando deputa-
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dos que optam por resolver outras coisas, por ficarem Está havendo fluxo, vamos aguardar mais um
em seus gabinetes ou até por outras atividades fora pouco.
desta Casa, fora das dependências do Congresso. Já Todos votaram?
tem sido uma constante. V. ExI pode inclusive até ar- Vamos votar. Mais alguém vai votar?
bitrar, mesmo que não contemplado no Regimento, Vou encerrar.
um tempo necessário para essas votações. Está encerrada a votação.

Compreendemos que é do nosso interesse, que O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
é matéria de suma importância, requer quorum quali- peço a palavra pela ordem. .
ficado, por ser emenda constitucional, mas é essenci- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ai que isso seja feito. Ex!! a palavra.

Até queria dar uma sugestão aV. ExI: nesta ses- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
são, até porque o efeito administrativo tem mais peso, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, la-
por exemplo, V. ExI poderia fixar efeito administrativo mento que, num espaço de quinze minutos, um quo-
na última votação e que somente nela se encerre a rum de 418 Deputados tenha cardo para 396. São 22
sessão. Ar verramos se os deputados conseguem Parlamentares a menos em quinze minutos de inter-
permanecer em plenário. valo entre duas votações.

Lamentavelmente, estamos diante de uma situ- É lamentável que decidamos matéria tão impor-
ação em que se deve aplicar castigo para o deputado tante com um quorum tão baixo.
estar em plenário. Portanto, seria importante que se O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
fixasse a última votação como a que vale para efeitos anuncia o resultado:
administrativos, a fim de ver se os deputados perma- VOTARAM:
necerão em plenário, em respéito aos colegas, em Sim: 356
respeito à votação de matéria de suma importância. Não: 35

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não, Abstenções: 4
Deputado Walter Pinheiro. Total: 395

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- São mantidas as expressões destacadas.
cerrar a votação. LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

PST PMDB/PSTIPTN Sim
PSDB PSOB/PTB Sim
PPB Sim
PTS PSDB/PTB Sim
PSDB PSDBlPTB Sim
PMDB PMDBIPSt/PTN Sim

RORAIMA
Airton Cascavel
A1ceste AlmeIda
Almir Sá
FrancIsco Rodrigues
Luis Barbosa
Robério Araújo .

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio FeIjAo
Sadu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo S8abra
Fétlma Pelass
Jurandll Juarez

Partido

PPS
PMOB
PPB
PFL
PFL
PL

Bloco

PMOB/PST/PTN

PUPSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nêo
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Partido Bloco Voto

AMAPÃ
Sérgio Barcellos PFL Sim
Total Amapll : 7

PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB PSDBlPTB Sim
Babê PT Sim
Elclone Barbàlho PMDB PMDB/PSTJPTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Glovannl Queiroz por Nlo
Jorge Costa PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
José Prlante . PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Josué BenQtsoQ PTB PSDBIPTB Sim
Nilson Pinto . PSDB PSDBlPTB Sim
Paulo Rocha- PT Sim
RaImundo Santos, PFL Sim
Renndo Leal PTB PSDBIPTB Abstenção
Valdir Ganzer PT Sim
Vlc Pires Franco PFL Sim
Z~naldo Coutinho PSDB PSDBIPTB Sim
Total P.ri: 15

AMAZONAS
AUla LIns PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Paudemey Avellno PFL Sim
SUasCêmara PTB PSDB/PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSBIPCOOB Sim
Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Eurlpedes Miranda PDT Nao
Marinha Raupp PSDB PSDBlPTB Sim
Nllton Capixaba PTB PSDBIPTB Sim
Sérgio CaNalho PSDB PSDBIPTB Sim
Total Rondonla : 5

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Sim
JoIoTota PPB Sim
José A1eksandro PSL PUPSL Nau
Mércio Blttar PPS Sim
Mãréôs Nonso PT Sim
Nilson Mourlo PT Sim
Sérgio Barros PSDB PSDBJPTB Sim
ZlIa Bezerra PFL Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS
Ant&nlo Jorge PTB PSDBIPTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Joio Ribeiro PFL Sim
KAtlaAbreb PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Mourlo PSDB PSDB/PTB Sim
Ralnel Barbosa PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Total Tocantins: 7

MARANHAO
Albérico FRho PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Antonio Joaquim AraOjo PPB Sim
Casar Bandeira PFL Sim
Costa FerreIra PFL Sim
Ellseu Moura PPB Sim
Gaatlo Vieira PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Joio Castelo PSDB PSDBJPTB Sim
José AntonIo Almeida PSB PSBIPCOOB Sim
Nelva Moreira POT Não
NIceLobAo PFL Sim
Paulo MarInho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
RobertoRoeha PSDB PSDBlPTB Sim
S8bastlao Madeira PSDB PSOBIPTB Sim

Total Maranhlo: 16

cEARÁ
Adolfo Marinho ~SDB PSDBlPTB Sim
Almeida de JaauB PL PUPSL NAo
Anrbal Gomes PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDBJPTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDe PSDBlPTB Sim
Eunlclo Oliveira PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

InécJo Arruda PCdoB PSBlPCDOB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo AlcAlItara PSDe PSDBJPTB Sim
Manoel SaJvlano PSDB PSDBlPTB Não
Mauro Benevtdes PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Moronl Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSDe PSDBJPTB Sim

Pinheiro Landim PMDB PM08IPSTIPTN Sim

Raimundo Gomes de Matos PSD8 PSDBJPTB Sim

Roberto Pessoa PFL Sim

Sérgio Novais PSB PSBlPCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB PSDBIPTB Sim

ToIIIl Ceari: 18

PlAul
AtUa Lira PSOB PSDBIPTB Sim

e.Sé PSDe PSDBIPTB Sim
Paes landim PFL Sim

Themrstocles sampaIO PMDB PMDBJPSTIPTN Sim

Welllngton Dias PT Sim

TaIaI Pleul : ti

RIO GRANDE DO NORTE
Ana eatarfna PMDB PMDBlPSTIPTN ~Im
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Partido Bloco Voto

RIO GRANDE DO NORTE
Batlnho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Iberê FerreIra PPB Sim
Lalre Rosado PUDB PMDB/PSTIPTN Sim
lavoisier Mala PFL Sim
MÍlcJo Sá PUDB PMDBlPSTIPTN Sim

Total RIo Grande da Norte :7

PARAIBA
Annando Abtllo PUDe PMOBJPSTIPTN Sim
AvenzDar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PUDB PMDBlPST/PTN Sim
DamlAo Fellclano PUDB PMOBJPSTIPTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
fnaldo LeMo PSOB PSOBIPTB Sim
José Luiz Clerot PMDB PMDBlPSTIPTN Abstenção
MarCondes Gadelha PFL Sim
RIcardo RlQue psoe PSDBlPTB Sim
WJlsonBraga PFL Sim

Total PlI'alba: 11

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Carlos Batata PSDB PSOBIPTB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
DjalmaPsas PSB PSBlPCDOB SIm
Eduardo campos PSB PSBlPCDOB Sim
Femando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoAoColaço PMDe PUDB/PSTIPTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De HoIlanda PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luiz Plauhy\lno PSOB PSDBIPTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSOBIPTB Sim
Osvaldo C08Iho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDBIPTB SIm

Total P..nunbuco : 17

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim

Helenlldo Ribeiro PSDB PSOBIPTB Sim

JoAoCaldas PL PLlPSL Sim

Joaquim BrIto PT Sim

José Thomaz Nont) PFL Sim

Luiz Dantas PST PMDBlPSTIPTN Sim

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Regls Cavalcante PPS Sim

Totá! AIIgOlS : 8
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PutIdo Bloco Voto
SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSDBIPTB Sim
JOlIéTel88 PSDa PSOBIPTB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB, PSBlPCOOB Sim

Total ........:.

BAHIA
Claudio CaJado PFL Sim
COriolano SBJes PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
EujéClo SImGes PL PLJPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSOB/PTB Sim
FranclstOnlo Pinto PMOS PMDBlPSTIPTN Sim
Gerak!lo SImDes PT Sim
Gerson GabrlellI PFL Sim
Haroldo Uma PCdoB PSBlPCDOB Sim
Jaime Fernendes PFL Sim
JalroAzl PFL Sim
Jairo carneiro PFL SIm
JaqU88 Wagner PT Sim
Joio Almeida PSDS PSOBIPTS Sim
JoIoLeAo PSDS PSDBJPTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
JOrge Khoury PFL Sim
JoaéRocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDS PSOBIPTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
luiz MoreIra S.Part. Sim
MIII't08I castro PFL Sim
MêrIo Negromonte PSDS PSDBJPTB Sim
Nelson PeJllVIno PT Sim
Nilo Coelho PSDS PSDBlPTB Sim
PauloBraaa PFL Sim
Paulo MagalhIes PFL Sim
Reglnaldo Germano PFL Sim
RoIBnd Lavlgne PFL Sim
Urslclno Quelroz PFL Sim
Waldir Pires PT SIm
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonl1ton Gonc;aIves PPB . SIm

TotIIBlhla: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDe PSDBIPTB Sim
AécIo Neves PSDB PSOBIPTB Sim
Antenlo do Valle PMDB ,PMOBlPSTIPTN Sim
Ar8cely de Paula PFL Sim
Bonlféclo de Andrada PSDS PSDBlPTB Sim
CllUber C8me1ro PFL Sim
Danllo de Castro PSDS PSDBlPTB Sim
Eduardo 8aIboIa PSDB PSDBJPTB 'Sim
E11seu Resende PFL '8m
Ollmar Machado PT ~'Slm
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Glycon Terra Pinto PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Hélio Costa PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Herculano Anghlnettl PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Abslençao
JoAo Fassarella PT SIm
Joio Magalhlell PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Joio Magno PT Sim
JoBéMlIltIo PSDB PSDBlPTB Sim
Lael Varella PFL Sim
L1ncoln Portela PSL PUPSL NAo
Mérclo Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Uma PMDB' PMOBIPSTIPTN Sim
Maria do Carmo Lara PT SIm
Mérlo Assad Jc)nlor PFL Sim
Mérlo de Oliveira PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
OdelmoLelo PPB SIm
Ollmplo Pires POT NAo
Phllemon Rodrigues PL PLlPSL NAo
Rafael Guerra PSDB PSDBIPTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel AnIzJo PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB SIm
saraiva Felipe PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSBlPCOOB Sim
Sllas Brasileiro PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Vlrgflio Gulmarles PT Sim
VIttorfo MedioU PSOB PSOB/PTB Sim
Walfrldo Mares Gula PTB PSOB/PTB Sim
Zalre Rezende PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Total Mira GMaiI : 39

E8PIRlTO 8ANTO
AIorzlo Santos PSPB PSDBIPTB Sim
Feu Rosa PSOB PSDBIPTB Sim
JoAoCOser PT, Sim
JOIé Carlos 81as PTB PSDBlPTB Sim
Magno Malta PTB PSDB/PTB Sim
Marcus VIcente PSOB PSDB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSOB/PTB Sim
Ricardo Ferraço PSOB PSOB/PTB Sim

Total E8Jllrlto SInto: 8

RIO DE JANEIRO
Aldlr Cabral PSDB PSDBIPTB SIm
Alexandre Cardoso PSB !:'J3B/PCOOB Sim
A1merlnda de Carvalho PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues -PL PUPSL Nlo
Carlos Sân~na PT Sim
Cel8oJacob POT Nlo
Coronel Garcia - PSDB. PSDBIPTB Sim
Olno Fernandes PSDB PSOBIPTB Sim, -,

Or.·l:te/eno PSDB PSDBIPTB Sim.,"
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
EberSHva por Nêo
Eduardo Paes PTB PSDBJPTB Sim
Eurtc:o Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Sm
Fernando Gonçalves PTB PSOBIPTB Sim
lédlo Rosa PMDB PMOBlPST/PTN 'Sim
Jandlra Feghall PCdoB PSB/PCOOB :Sim
Joao Sampaio por NAo
Jorge Blttar pr Sim
Laurs Carneiro PFL Sim
luIs Eduardo por NAo
Luiz Ribeiro PSOB PSOB/PTB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marolo Fortes PSOB PSOBlPTB Sim
Minam Reld por Nilo
Miro Teixeira POT Nilo
Putor Valdecl Palva PSL PLlPSL Nlo
Paulo Baltazar PSB PSBlPCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB SIm
Rodrfgo Mala PTB PSOB/PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
SimAo Sessim PPB Sim
VIvaldo Barbosa por Sim
Wandertey Martins por Sim

Total Rio deJanelru : 35

sAOPAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCOOB Sim
AIolzJo Mercadante PT Sim
André Bensasl PSOB PSOBIPTB Sim
Angela Guadagnln PT Sim
Antonio Carlos Pannunzlo PSOB PSDBIPTB Sim
Antonio Kandlr PSOB PSOBIPTB Sim
Antonio PaJoccl PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Amaldo Feria de Sá PPB NAo
Arnaldo Madeira PSOB PSOBIPTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Nlo
Celso RU8somanno PPB Sim
Coraucl Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL NAo
Or. Evlléslo PSB PSBlPCDOB Sim
Dr. Hélio POT Nao
OuUlo Plsaneschl PTB PSOBIPTB Sim
Edfnho Ara~Jo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT NAo
Gilberto Kassab PFL Sim
Jair Menegue!1I PT Sim,·
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Joio Herrmann Neto PPS Sim
Joio Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
JOlé Ok"ceu PT Sim
J08é Genorno PT Sim
José Indlo PUDB PMDBIPST/PTN Sim
JOlé Machado PT Sim
José Roberto Batochlo POT Sim
Julio Semeghlnl PSDB PSDBIPTB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Nao
Maluly Netto PFL Sim
Man:os Clntra PL PLlPSL Não
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMOBlPST/PTN Art. 17
Milton MontJ PMDB PMDBlPST/PTN Sim
MoreIra Ferreil"B PFL Sim
NeIo Rodolfo PMOB PMOBlPST/PTN Nlo
Nelson Marquezelll PTB PSDB/PTB Sim
Neutan Uma PFL Sim
Paulo Kobayuhl PSOB PSOB/PTB Sim
Prof8BBOf LulzJnho PT Sim
RIcardo Izar PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
RobaonTuma PFL stm
S8Iv8dor 21mbaldl PSOB PSOBIPTB Sim
Sampaio D6rfa PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSOB PSDBIPTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadio Gomee PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Nao
Wagner Salu.tlsno PPB Nilo
XJco Grazlano PSDB PSOBIPTB Sim
Zulslê CobI"B PSOB PSDBJPTB Sim

ToIal SIo Paulo: 57

MATO GROSSO
Tetê Bezerra PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Wellnton Fagund88 PSOB PSOBIPTB Sim

Total Mato GnJuo: 2

DISTRITO FEDERAL
.AGnelo Queiroz PCdoB PSBlPCDOB Sim
Alberto Fraga PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Plnhei'o PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
MarIa Abadia PSOB PSOBIPTB Sim
Paulo 0ctévI0 PFL Sim
PadroC8llo PT Sim

Total DII1rItD F........ : 7

GOlAs
Barbosa Neto PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Euler Moral. PUDB PMOBlPSTIPTN Sim
JCMI!r Arantes PSDB PSOBIPTB SIm
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Partido Bloco Voto
GOlAs
Juqulnha PSDB PSOBIPTB Sim
UdlaQuInan PSOB PSDBIPTB Sim
Lu~ Blttencourt PMOB PMOBJPST/PTN Sim
Nair Xavier Lobo PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMOB PMOBlPSTIPTN Sim
Pedro Chaves PMOB PMDBlPSTIPTN Sim
P8droWHson PT Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Total Gol. :11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Joio Grandlo PT Sim
Marlsa Serrano PSDB PSOB/PTB Sim
Waldemlr Moka PMOB PMDBlPSTIPTN Sim

Total MatD Groao do Sul :~
pARANA
Abelardo Luplon PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
AIrton Roveda PSOB PSDBIPTB Sim
AJex Csnzlanl PSDB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDBIPTB Sim
D\lceu Speraf\co PPB 'Slm
Or. ROlinha PT Sim
FlévloArns PSDB PSDBlPTB Sim
Gustavo Fruet PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Hermes Parclanello PMOB PMOBIPST/PTN Sim
IrisSlm6es PTB PSDBJPTB NAo
José Borba PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
José C8r1os Martinez PTB PSDBlPTB Sim
JoBéJanene PPB Sim
Luiz Certos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
MércIo Matos PT Sim
·MoacIr Mlcheletto PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
OdUIo Balblnottl PSDB PSDBlPTB Sim
Qllvelra Filho PSOB . PSDBIPTB Sim
Osmar Serragllo PMDB PMOBlPSTIPTN Sim
Padre Roque PT Sim
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
TotIIIP.-.i:25

SANTA CATARINA
Ant&nlo Caltoe Konder Reis PFL AbatançAo
Carllto Merss PT Sim
EdlnhoBez PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Edison Andrlno PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Fernando COruja POT NAo
HugoBlehl PPB Sim
José Csrtas VIeIra PFL Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Serafim Venzon POT Nlo

Total Santa Catlrlna : 8
RIO GRANDE DO SUL
Adio Pretto PT Sim
Airton Dipp POT Nlo
Alceu Collares por Nlo
Augusto Nardes PPB Sim
calo Riela" PTB PSDBlPTB Sim
Oarcrsio Perondl P~DB PMOSIPST/PTN Sim
Esther Grossl PT Sim
Fernando Marronl PT Sim
Fetter J(fnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDBlPSr/PTN Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis cartos Helnze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro FKho PMOB PMDBJPSTIPTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDBlPTS Sim
Nelson Proença PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Osvaldo Blolchl PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PLJPSL Nlo
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHS Sbn
Synval Guazzelll PMOS PMDBJPST/PTN Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdecl Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMOB PMDBJPST/PTN Sim
Waldomlro Fioravante PT Sim
Veda Cruslus PSOS PSDBlPT8 Sim

Total Rio Grande do Sul: 27
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O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, lação ao Ministério Público. Para o Ministério Público,
peço a palavra pela ordem. a lei da mordaça foi suprimida no primeiro turno. Por-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. tanto, apelamos à maioria desta Casa para que apro-
Ex! a palavra. ve o destaque, suprimindo o inciso IV, que é a lei da

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or- mordaça para os magistrados."I " ,
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, farei O SR. PRESID,ªN~E -(Mich,el Temer) - Com a
um apelo a V. Ex!. A propósito do blecaute, está ha- palavra o Deputadó Marcelo Déda, para encaminhar.
vendo mobilização nacional dos eletricitários, e o con- O SR. MARCELO DÉDA· (PT - SE. Sem revisão
junto dos sindicatos está lutando para ter audiência do orador.) - Sr. Presidente, é medida de justiça a apre-
com o Ministro de Minas e Energia, sob o risco de que vaçáo do destaque, já que a Casa já se manifestou con-
este Pafs possa enfrentar um problema sério com o tra a aplicação desse instituto, conhecido corno lei da
agravamento da greve. Teremos dois dias de greve, e mordaça, para o Ministério Público. Creio que se resta-
não há qualquer negociação. Solicito à Liderança do belecerá o equilfbrio entre as prerrogativas e as proibi-
Governo que facilite a possibilidade de negociação, çóes aplicáveis aos magistradÇ)S e aos promotores.
para que possamos, com responsabilidade, evitar um Nesse sentido, a posição do Partido dos Traba-
transtorno maior para o Pafs. Ihadores é a aprovação do destaque, portanto, a su-

Obrigado. pressão desse instituto que se encontra no texto. Vo-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. taremos "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

que para votação em separado n2 2, de seguinte teor: palavra o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE NlI 2 O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

(Bancada do PT) revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que retiramos
Senhor Presidente para o Ministério Público, não se justifica manter para

R t' d rt 161' . I § os jufzes. Não acho que seja lei da mordaça, é lei da
equeremos, nos ermos oa. ,inCISO e bTd d d I d tA . f -

:~ ~~p~~~~~~~a ~~~~~~~::~:~:a~:~:d~O~~~~ ~;~I:~~~~ ~o~r~d~:~~i:~OS.ep~:~~sC::sm:ç~~:
IV d § 12 d rt 95 d CF. f t d rt nao podem divulga-Ias. Aliás, os Jufzes devem falar

so o oa. ,a , con orme cons a oa. nos' Igam nto
811 da redação para o segundo turno da Proposta e JU e S. . ... r'

Emenda à Constituição nll 96, e 1992, que "Introduz No.entanto, corno se tiro.u para.o Mlnlstérro.Publico,
modificações na Estrutura do Poder Judiciário" o PFL vai manter sua coerência e retirar para osJufzes. O

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000.": Depu- PFL vota "não", pela retirada ta~bém para os jurzes.
tado Aloizio Mercadante Uder do PT _ Deputado O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
Marcelo Déda, Vice-Uder'do PT. registrar que o Deputad~ Mendes Ribei~o F~lho tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vamos um Destaque, que é o n-;' na mesma dlreçao.
ouvir os Srs. Uderes. ' Como vota o PMDB.

Consulto o Deputado José Genofno sobre se OSR. MENDES RI~~IRO FILHO (BlocoIPM.DB-
quer encaminhar a matéria. (Pausa.) RS. Pela ordem. Sem re,vlsao do ora~or.) - Sr. Presl~en-

O SR JOSÉ GENO'NO (PT SP. S . - te, nesse destaque assinado por mim consta a assina-
• • II _ - •• em revlsao tura dos Deputados Jutahy Junior, Odelmo Leão, enfim,

do ora~or.) - Sr. Presl~ente, nao us~rel o tempo de a assinatura dos demais Uderes. Essa matéria é unâni-
encamlnhament~ previsto no Regimento Interno. me justamente para que haja sentido no relatório.
Chamo a ~tençao .da Casa para o. fato de que este O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou sub-
~estaque dl~ re~pelto à ch~mad~ I~I da mo~daça par~ meter a votos o dispositivo destacado:
Jurzes. No pnmelro turno fOI supnmldo o artigo que dl- 2
zia respeito ao Ministério Público. Art. 8 ..

Sr. Presidente, se a Câmara dos Deputados ve- "Art. 95. . .
tou esta lei para o Ministério Público, não há sentido § 1li .

em manter esta vedação para os jufzes: revelar ou .
permitir indevidamente que chegue ao conhecimento IV - revelar ou permitir indevidamente
de terceiros ou aos meios de comunicação fatos ou que cheguem ao conhecimento de terceiro
informações. No caso dos juízes isso é inaceitável. Os ou aos meios de comunicação fatos ou in-
problemas que os Deputados levantaram eram em re- formações de que tenham ciência sm í'eJzão



O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, eu s6 queria dizer algo à Deputada Zulaiê Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Descul
pe-me, Deputado. É orientação de bancada. Vamos
votar.

O SR. VICENTE ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VICENTE ARRUpA (BlocoIPSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
PSDB/PTB.

OSR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem apenas para registrar
que em hora nenhuma eu disse que o magistrado não
tem responsabilidade.

Então, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - acho
que é posição unânime - encaminha o voto "não".

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como Re
latora, quero manifestar-me. Não concordo com todos
os argumentos usados agora pelo Deputado Alexan
dre Cardoso. Vamos ter de estabelecer, sim, na Cons
tituição, uma responsabilidade para juízes e promoto
res. Nesta votação, concordo com a retirada da res
ponsabilidade s6 para magistrados.

Portanto, a luta continua. Este é um país sério.
Juízes e promotores têm de ter, sim, responsabili
dades estabelecidas na Constituição, já que a lei or
gânica deles as prevê, tanto para juiz como para
promotor.

Era s6 isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

bem. Vamos votar.
OSR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não, não

vou permitir. Desculpe-me, Deputado. Não vou permi
tir.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, quero re
gistrar que já votamos contrariamente a essa proibi
ção para a Magistratura. Evidentemente, fomos derro
tados.

Sr. Presidente, o que tem de fil?ar claro é que há
uma responsabilidade muito maior do magistrado
quando ele vai deter esse tipo de sigilo daquilo que
ele achar essencial. Obviamente, o que defendemos,
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do cargo e que violem o sigilo legal, a intimi- é o que magistrado tem de ter: responsabilidade com
dade, a vida privada, a imagem e a honra a essência daquilo que deve ser sigiloso. Não vai ser
das pessoas; a proibição que vai impedir, logicamente, o magistra-

.......~...................................................... do que não tem essa responsabilidade de divulgar,
O SR. PR~SIDÊNTE (Michel Temer) _ Algum porque o em off neste País vale muito mais que o em

Uder se opõe a és~a:' matéria ou não? Ninguém se on.
opõe?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PSDB/PTB encaminhará também o voto
"não", mas fazendo a ressalva de que encaminhou,
quando da votação' das restrições - não de lei da
mordaça - à ação dó' Ministério Público, em sentido
contrário ao que está fazendo agora. O voto neste
instante é para que seja mantida a isonomia. Não há
sentido, neste instante, fazer à Magistratura uma im
posição que o Congresso, por sua maioria, vetou
para o Ministério Público, contrariando posição do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "não".

Como vota o'PDT?
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem dúvida
nenhuma fui um dos Parlamentares que tentou sus
tentar a importância ea validade dessa lei de respon
sabilidade que compele o sigilo profissional às autori
dades que têm sob sua decisão, sob sua jurisdição,
investigações, ações penais ou processos cuja publi
cidade possa ofender a intimidade, a honra e a ima
gem das pessoas.

Contudo, Sr. Presidente, como este Plenário,
em relação ao Ministério Público, decidiu que não se
impõe esse sigilo, não vejo por que razão deva ele se
imporaos magistrados. Por questão de simetria, esta
mos encaminhando a votação no sentido de ser aco
lhido o destaque e ser suprimida do texto essa impo
sição.

Portanto, Sr. Presidente, o voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"não".



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
colPMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero apenas informar que o
Deputado Gerson Peres também assinou o desta
que para que seja retirado o dispositivo da Constitui
ção.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
do, às vezes, V. Ext' me faz ser deselegante. permanecer em plenário, para que a votação se rea-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Não, Sr. Pre- Iize mais rapidamente. Temos apenas mais dez vo-
sidente. tações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. O SR. AÉCIO NEVES - Sr~ Presidente, peço a
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - palavra pela ordem.

RJ. Pela ordem. Sem revisão~.? orador.). - S.r. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
dente, é que a Deputada Zulale Cobra Citou ISSO. Na EXª a palavra.
verdade, apenas quero registrar que continuo com as •
minhas posições e não posso admitir que a Deputada O SR. AECIO. ~EVES (Bloco/PSDB -.MG.
Zulaiê Cobra possa ter dito que eu disse que o magis- Pela ,?rdem. Sem revlsao do orador.) - S.r. Preslde~-
trado não tem responsabilidade. te, nao custa relembrar aos companheiros que, fi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. cando em plenário, faremos as votações em espaço
O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Como de tempo muito mais curto.

vota o PPB? Como nesta matéria, em várias das que ainda
O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente, v~o ser submetidas a voto poderá have~ p~s!ç.ão unâ-

peço a palavra pela ordem. ",me, ~u pelo menos amplamente ~aJontana. Sem
encaminhamento, poderemos concluir todas as vota-

O SR_ PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ções em espaço de tempo muito mais curto.
ExI a palavra. Portanto, nossa permanência em plenário é fun-

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB - damental para concluirmos ainda hoje a votação da
TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na reforma do Judiciário.
votação anterior, votei com o partido. O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como peço a palavra pela ordem.

vota o PPB? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- EXª a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, para manter o O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
equi/lbrio do relatório, o PPB vai manter a coerência, revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria que fos-
votando unão". Mas, se a matéria voltar à Câmara se registrado - caso eu tenha deixado de votar em
dos Deputados, obviamente vamos lutar pela nossa alguma matéria, porque tive de sair do plenário e
postura inicial. voltar - que votei com o PT. Acho que não deixei de

Neste momento, votamos Unão". votar, mas faço este esclarecimento.

O SR. GERSON PERES Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lem
bro ao Plenário que estamos votando a lei que pre
tendia impedir aos juízes se manifestarem. Nesta
emenda se inseria também a proibição aos meios
de comunicação. Na Comissão, retiramos esse pro
cedimento, porque ele fere o art. 220 da Constitui
ção, que diz que nenhuma lei que vede a informa
ção jornalística pode existir no texto jurídico do
País. Conseqüentemente, os jornalistas, com mui
ta sabedoria, apelidaram, para matar no início
esse dispositivo, de lei da mordaça.

Realmente, não significava um bom exemplo
ao mundo inserirmos a privação da liberdade dos



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun-
cio o resultado:

VOTARAM:
SIM: 8
NÃO: 354
ABSTENÇÕES: 1
TOTAL: 363
É Suprimido o dispositivo.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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meios de comunicação em assuntos de informa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
ções justas e corretas. Por outro lado, a Lei da Ma- encerrar a votação.
gistratura já insere a vedação de juízes e promoto- Todos votaram?
res se pronunciarem sobre processos privados, ou Está encerrada a votação.
seja, onde haja privacidade. Há penas previstas Vamos permanecer em plenário, porque facilita
também na lei orgânica para esses promotores ou a votação.
juízes que a infringirem, violentando a privacidade O SR. BETINHO ROSADO - Sr. Presidente
dos cidadãos em processo privado. peço a palavra pela ordem. I

De forma, Sr. Presidente, que me congratulo ..
com os colegas se, porventura, realmente for retirada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
do texto dispositivo que contraria os princípios da li- Ex'! a palavra.
berdade dos meios de comunicação, assim como a O SR. BETlNHO ROSADO (PFL - RN. Sem re-
própria Constituição, que veda a existência de leis visão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota-
para essas situações. , ção desta noite, acompanhei o Líder Inocêncio Olivei-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi- ra.
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, nesta votação, todos estão concordando com o
voto "não". É o voto "sim" que necessita de 308.
Acho que poderíamos ganhar tempo, encerrando a
votação de forma mais rápida.

Partida Blaco ,Voto
RORAIMA
Airton Cslcavel PPS NAo
Alclste Almeida PMDS PMDBJPSTIPTN NIo
Almir Sé PPB NAo
luis B8rb08a PFl NIo
RObérIo AraCljo PL PLlPSL Nio

Total Rar..... : a
AMAPÁ
-Antonio FeiJao PST PMDBlPSTJPTN NIo
Sedu PIGanQo PSDS PSDBIPTB NIo
Dr. Benedito Dias PPB. NIo
EduardO SII&bI8 PTB PSDBIPTB NIo
FAtIma 1'8'881 PSOB PSD8IPTB Nlo
JUlWld11 .k&ez PMDB PMDM'STIPTN Mio
Sérgio Barcellos PFL NIo

TotIIAm8p6: 7
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Partido Bloco Voto

PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB PSDBlPTB Nao
Babá PT NAo
Elclone Barbalho PMDB PMDBJPST/PTN Sim
Gerson Peres PPB NIo
Glovannl Queiroz POT Nao
Jorge Costa PMD8 PMDBIPSTIPTN NAo
José Priante PMDB PMDBJPSTJPTN NAo
Josué Bengtson PTB PSDBIPTB NAo
Nilson Pinto PSDB PSDBlPTB NIo
Renlldo Leal PTB PSDBlPTB NIo
Vlc Pires Franco PFL NIo
Zeneldo Coutinho PSDB PSDBIPTB NIo
Total p_,: 12

AMAZONAS
Arthur ViraRia PSDB PSDBIPTB NIo
Atlla Lins PFL NIo
Euler Ribeiro PFL NIo
Francisco Garcia PFL Nao
Luiz Fernando PPB NIo
Paudemey Avellno PFL NIo
SlIu Clm81'8 PTB PSD81PT8 NAo
Vanessa GrazzlotIn PCdaB PSBlPCDOB NIo

Total Amaona : 8
RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS NIo
Eurrpedes Mlrands PDT NAo
Martnha Raupp PSDB PSDBlPTB NIo
NUton Capixaba PTB PSDBJPTB NIo
Total Ranclonll : .-

ACRE
Ildefonça Cordeiro PFL NAo
JoIoTota PPB NIo
JoSé A1eksandro PSL PUPSL Nao
Marcos Afonso PT NIo
Nnson Mourlo PT NAo
ZOa Bezerra PFL Nao
Total Acre: 8
TOCANTINS
AntGnlo Jorge PTB PSDBlPTB Nlo
Darci Coelho PFL NIo
Joio Ribeiro PFL NIo
Kétl8Abreu PFL NIo
Osvaldo Reis PMOB PMDBJPSTIPTN NIo
Reinei Barbosa PMDB PMDBIPSTJPTN NIo
Total TocantI.. : •
MAAANHAO
AIb6I1co Filho PMDB PMDBlPSTJPlN -NIo
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Partido Bloco Voto
MARANHAO
Antonio Joaquim Araújo PPB Nlo
Ces8r Bandeira PFL Nlo
CostsFerrelr8 PFL Nlo
Gastlo vtelra PMDB PMDBlPSTIPTN NIQ
Joio Castelo PSOB PSOBIPTB Nlo
José Antonio Almeida - PSB PSBlPCDOB NAo
Nelva Moreira POT Nlo
NIceLoblo PFL Nlo
Paulo MarInho PFL Nlo

PFL •Pedro Femanc1es Nilo
Pedro Novais PMOB PMDBlPSTIPTN Nilo
Roberto Rocha PSOB PSOBJPTB Nlo
Seba8tllo MBdelra PSDB PSDBlPTB Nlo

Total ......hID: 14
cEARA
Adolfa Marinho PSDB PSDB/PTB Nlo
Á1melda de JesU8 PL PUPSL Nilo
Anlbal Gomes PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Antonio cambraia PSDB PSOBIPTB NIo
Chiquinho Felt088 PSDB PSOBJPTB Nlo
Eunrclo Oliveira PMOB PMDBIPSTIPTN Nlo
InécIO Arruda PedoS PSBIPCDOB Nlo
José Pimentel PT Nlo
L60 A1cêntara PSDB PSOB/PTB Nlo
Menoel Salvlano PSDB PSOBJPTB Nlo
Mauro Benevldea PMOB PMOBIPSTIPTN Nlo
Moronl Targan PFL Nlo
Nelson Otoch PSDB PSDBIPTB Nlo
Pinheiro landim PMD8 PMOBJPST/PTN Nlo
RaImundo Gomes de Maloa PSDB PSOBIPTB NIo
Roberto PellOB PFL NIo
Sérgio Novais PSB PSBIPCOOB NIo
Ubiratan Aguiar PSDB PSOBIPTB Nlo
VIcente Arruda PSOB PSOBIPTB Nlo

Total c.rt :18

PlAuf
AtHaUre PSDB PSOBIPTB NAo
B.Sê PSDB PSDB1PTB Nlo
Them'stoaes Sampaio PMDB PMDBlPST/PTN Nlo
Wellinglon Dias PT NIo

ToIIIl Pllul : 4
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB PMOBJPST/PTN Nlo
Batlnho Rosado PFL NIo
Henrique Eduardo Alves PMDB PMOBIPSTIPTN Nlo
Iberê Ferreira PPB NAo
Lafre Roeado PMDB PMD8IPSTIPTN Nlo
Lavof8Ier Mala PFL NIo
MOcIoSé PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
Tot8I RIo Grande do No"" ; 7
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Partido Bloco Voto
PARAIBA
Adauto Pereira PFL Nilo
Armando Abruo PMDB PMDBlPST/PTN 'Nilo
Avenmar Arruda - PT Nilo
Carlos Dunga PMDB PMDBIPSTIPTN Nilo
Damião Feliciano PMDB PMDB/PSTIPTN - Nilo
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PSTIPTN Nêo
Efraim MoraIs PFL Nilo
Inaldo Leltao PSDB PSDB/PTB Não
José Luiz Clerot PMDB PMDBlPSTJPTN Abstenç!o
Marcondes Gadelha PFL Nilo
RIcardo Rlque PSDB PSDBIPTB Nilo
Wilson Braga PFL NIo

I

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMOB/PSTIPTN Não
Carlos Batata PSDB PSOBIPTB NElo
Djalma Paes PSB PSBJPCDOB Nêo
Eduardo Campos PSB PSBIPCDOB Nilo
Fernando Ferro PT Não
InocêncIo Oliveira PFL Nilo
Joaquim Francisco PFL Nilo
Joel De HoIlanda PFL Nilo
José Mendonça Bezerra PFL Nilo
Luiz Plauhyllno PSDB PSDBIPTB Nilo
Osvaldo Coelho PFL NAo
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro EugênIo PPS Nilo
Sérgio Guerra PSOB PSDBIPTB Nilo
Total P..nambuco : 14

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTS PSDB/PTB Nilo
Augusto Farias PPS Nilo
Helenlldo Ribeiro PSDB PSDBIPTB Nilo
JoAoCaldas PL PUPSL Nilo
JoaquIm Brito PT Nilo
José Thomaz Non6 PFL Nilo
Luiz Dantas PST PMDBlPSTIPTN Não
Olavo Calheiros PMDB PMD8JPSTIPTN NAo
Regis Cavalcante PPS Nl!Io
Totar Alagais: 9

SERGIPE
Augusto Franco PSOB PSDBIPTB Nilo
José Teles PSDS PSDBIPTB Nlo
Marcelo Déda PT NAo
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Nilo
Total Sergipe: 4

BAHIA
Claudio Cajado PFL NAo
EujéClo Slm6es PL PUPSL NAo'
Félix Mendonça PTB PSOBIPTB Nilo'
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Franciatonlo Pinto PMOB PMOBJPSTJPTN NAo
Geraldo SlmOBs PT Não
Haroldo Lima PCdoB PSBlPCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Nilo,
JalroAzJ PFL Não
Jairo Carneiro PFL Nilo
Jaques Wagner PT NIo
Joio Almeida PSOB PSOBIPTB Nêo
JoAoLeAo PSOB PSOBIPTB NAo
Jonival Lucas Junior PFL NAo
Jo~Khoury PFl Nêo
José Rocha PFL NAo
José Ronaldo PFl Nau
JutahyJunior PSOB PSOBIPTB Não
Leur Lomento PFL Não
Luiz Moreira S.Part. Não
Manoel Castro PFL Não
Mêrlo Negromonte PSDB PSOBIPTB NAo
Nelson Pellegrlno PT Não
NDoCoeIho PSDB PSDBIPTB Não
Paulo Braga PFl Nilo
Paulo Magalhles PFL Não
Reglnaldo Germano PFL NAo
RoIand Lavlgne PFL Não
Urslclno Queiroz PFL NAo
Waldir Pires PT NAo
Walter PInheiro PT NAo
YvonRton Gonçalves PPB NAo

ToIal Bahia: 31
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSOBIPTB Não
Aécio Neves PSOB PSOBIPTS NAo
~nlo do Valle PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Araeely de Paula PFl Não
Bonlféclo de Andrada PSDB PSDB/PTB NAo
Cleuber Carneiro PFL NAo
Oanilo de Castro PSDB PSDB/PTB Não
Eduardo Barbosa PSDS PSDBlPTB Não
Eliseu Resende PFL Não
GUmar Machado PT Nilo
Glycon Terra Pinto PMOB PMDB/PST/PTN Nlo
Hélio Costa- PMOB PMOBIPSTIPTN NAo
Herculano Anghlnetti PPB Não
Ibrahlm AbI·Ackel PPB NAo
Joio Fassarella PT Nêo
JoAo MagalhAes PMDB PMDBJPSTJPTN Não
JoAoMagno PT Não
JoséMllltlo PSOB PSDBJPTB Nao
Lael Varella PFL Sim
Uncoln Portela PSL PUPSL NAo
Mérclo Reinaldo Moreira PPB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Mérlo Assad J"nlor PFL N!o
Mário de Oliveira PMOB PMOB/PSTIPTN Não
OdelmoLeAo PPB Nilo
Ollmpio Pires POT Não
Phllemon Rodrigues PL PUPSL Não
Rafael Guerra PSOB PSDB/PTB Nilo
Roberto Brant PFL Não
Romel Anlzio PPB Não
Romeu Queiroz PSOB PSDBlPTB Nilo
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio MIranda PCdoB PSB/PCOOB Nêo
Sílas Brasileiro PMOB PMDBlPST/PTN Nilo
Virgllio Guimarães PT Nlo
Vittorio MedioU PSDB PSOBIPTB Nlo
Walftldo Mares Guia PTB PSOBlPTB Nêo

Zaire Rezende PMOB PMOBIPSTIPTN Nilo

Total Minas Gerais: 38

ESplRlTO SANTO
A1olzlo Santos PSDB PSOBIPTB Nilo

Feu Rosa PSOB PSDBlPTB Não

JolioCoser PT NAo

José Carlos Elias PTB PSDBJPTB NAo

Marcus Vicente PSOB PSOBIPTB Nao

Max Mauro PTB PSOBIPTB NAo

Ricardo Ferrac;o PSOB PSOB/PTB Nêo

Total &plrlto santo: 7

RIO DE JANEIRO
A1dlr Cabral PSOB PSDBIPTB Não

Alexandre Cardoso PSB PSBlPCOOB Não

Alexandre Santos PSDB PSDBIPTB Nêo

Almerinde de Carvalho PFL NAo

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Nêo

Carlos Santana PT NIo

Celso Jacob POT Nlo

Coronel Garals PSOB PSOB/PTB NAo

Olno Femandes PSOB PSOBIPTB Nilo

Or. Heleno PSOS PSOBIPTB NDo

EberSilva POT Não

Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Não

Eurico Miranda PPB Nilo
Femando Gabelra PV Não

Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB NAo

lédlo Rosa PMOB PMOBJPST/PTN NAo
Jandlra Feghall pedeS PSBIPCOOB NAo

Joio sampaio POT Nilo
Jorge Bittar PT Nilo
Laura Carneiro PFL Nao·
LuIs Eduardo POT Nilo
Luiz Ribeiro PSDB PSDBIPTB ,Nao
Luiz Sérgio PT NAo
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Mareio Fortes PSOS PSOBlPTB N!o
Mlrfam Reld POT .-Nlo
Miro Teixeira POT Nlo
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Nlo
Paula de Almeida PPB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSOS PSOBlPTB N80
Rubem Medina PFl Nlo
SimAo Sesslm PPB Não
Wanderley Martins POT Não

Total RIo de Janeiro: 33

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB PSOBJPTB Nlo
Alberto Mourlo PMOB PMDBJPSTJPTN NAo
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB NAo
A1oizio Mercadante PT NAo
André 88n8881 PSD8 PSDBIPTB N80
Angela Guadagnln PT Nilo

Antonio Cartos Pannunzio PSOB PSOBIPTB Nlo

Antonio Kandlr PSOB PSOBIPTB NAo

Antonio Peloccl PT Sim

Arlindo Chlnaglla PT Nlo

Arnaldo Faria de Sé PPB Nlo

Arnaldo Madeira PSDB PSDBlPTB Nlo

AryKara PPB Nlo

Celso Russomanno PPB Nilo

Clovis VoIpl PSDB PSDBIPTB Nlo

Corauci Sobrinho PFL Nlo

Cunha Bueno PPB NIo

OeVelasco PSL PUPSL Nlo

Dr. Evnúlo PSB PSBlPCOOB Nlo

Or. Hélio por Nlo

Dulllo Plsaneschl PTB PSDBJPTB Nilo

Edlnho AraOjo PPS NAo

Eduardo Jorge PT N80

Emerson Kapaz PPS NIo

Fernando Zuppo POT Nlo

Gnberto Kassab PFL NIo
JOIo Herrmann Neto PPS NIo

Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMOBIPSTIPTN NIo

Jos60lrceu PT NAo

José Genolno PT Nilo

José (0010 PMOB PMDBlPSTIPTN N80

José Machado PT Nlo

José Roberto Batochio POT Nilo

Julio semeghlnl PSOB PSDBIPTB NIo

LuizAntonio Fleury PTB PSDSlPTB Nilo

Lulza Erundina PSB PSBlPCOOB NAo

Maluly Netto PFL N80

M8f'G08 Clntra PL PUPSL Nlo

tv'lchel Temer PMOB PMOBIPSTIPTN Art. 17

. Milton MonU PMOB PMOBJPSTIPTN NIo.
" , PFL NIo
Mcr~!re ferreira
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Partido Bloco voto

SAOPAULO
Nelo Rodolfo PMDB PMOBIPSTIPTN NAo
Nelson Marquezelll PTB PSOBIPT8 NAo
Nauton Lima PFL Não
Professor Lulzinho PT NAo
RJeardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Rubens Furtan PPS NAo
Salvador Zimbaldl PSDB PSDBlPTB NAo
Sampaio Dória PSOB PSDB/PTB Nilo
Silvio Torres PSDB PSDBIPTB NAo
VadAoGomes PPB NAo
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Xlco Grazlano PSDS PSDBIPTB Não
Zulai6 Cobra PSOB PSDBIPTB Não

Total 810 Paulo: 54

MATO GROSSO
Teté BeZ81Ta PMOB PMDBIPSTIPTN N!o

Tolal Mato Grosso: 1

DiSTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCOOB Não
Alberto Fraga PMOB PMDBIPSTIPTN Não
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMOB PMOB!PST/PTN Não
Maria Abadia PSOB PSOBIPTB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Não

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Euler Morais PMOB PMDB/PSTIPTN NAo
Jovalr Arantes PSOS PSDBIPTB Nilo
Juqulnha PSDB PSDBIPTB NAo
L1dia Qulnan PSOB PSDBIPTB Nilo
Norberto Teixeira PMOB PMDBIPSTIPTN NAo
Pedro Chaves PMOB PMOBIPSTIPTN NAo
Pedro Wilson PT NAo
Zé Gomes da Rocha PMDB PMOBIPSTIPTN Nao

Total Goiál : 8

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Nilo
Pedro Pedrosslan PFL Não
Waldernlr Moka PMOB PMDBlPSTIPTN Não

Total Mato Grosso do Sul : 3

PA~~~
Abelardo Luplon PFL Nl!o
Affonso Camargo PFL Não
AIrton Roveda PSDB PSDBIPTB NAo
A1ex Canzlani PSDB PSDBlPTB Não
Chico da Princesa PSOB PSDBiPTB Não
Dllceu Speraflco PPB Não
Dr. Roslnha PT Não
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Partido Bloco Voto

PARANÁ
FlévioAms PSDS PSDB/PTB Não
Gustavo Fruet PMOB PMDSIPST/PTN Não
Hermes Paraanello PMOB PMDB/PST/PTN NAo
Iris Simões PTS PSOBIPTB Não
José Borba PMOB PMDBIPST/PTN Não
José Carlos Martinez PTS PSDBIPTB Não
José Janene PPB Nilo
Luiz Carlos Hauly PSOS PSOS/PTB Não
Mércio Matos PT NAo·
Moacir Mlcheletto PMOB PMDS/PSTJPTN Sim
Nelson Meurer PPB NAo
Oliveira Filho PSDB PSDBIPTB Não
Osmar SelTBglio PMOS PMOS/PST/PTN NAo
Padre Roque PT NAo
Renato Silva PSOB PSOBIPTB NAo
Ricardo Barros PPB NAo
Rubens Bueno PPS Nlo

Total P.ani : 24

SANTA CAllAR'NA
EdinhoBez PMDB \PMDBIPSTJPTN Não
Edison Andrlno PMDB PMOBJPSTJPTN NAo
Femando Coruja POT NAo
Hugo Biehl PPB Nêo
Seraflm Venzon por Não

Totlll Santa Catll'lna : 5

RIO GRANDE DO SUL
AdAoPretto PT NIo
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares POT NAo
Augusto Nardes PPB NAo
caloRlela PTS PSOBIPTB Não
Esther Grossl PT NAo
Femando Marron! PT Sim
Fatter JCmlor PPB Não
Germano Rigotto PMOB PMOBIPSTJPTN Não
Henrique Fontana PT NAo
Luis Carfos Heln2e PPS Não
Marcos Rollm PT NAa
Mendes Ribeiro Filho PMOS PMOBlPST/PTN NAo
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB NIo
Nelson Proença PMOB PMDB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL NAo
Paulo Paim PT NIo
Roberto Argenta PHS NAo
Valdecl Oliveira PT Nêo
Waldir Schmldt PMDB PMDBIPSTJPTN Nlo
Waldomiro Fioravante PT Nlo
Veda Cruslus PSOB PSDB/PTB Nao
Total Rio Grande do Sul: 22
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está pre- Como vota o PV? (Pausa.) .
judicado o destaque nS! 3. O PV vota "sim".

O SR. RUBENS FURLAN - Sr. Presidente, O SR. DARCrSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi- O SR. DA"RCrSIO--PERONDI (Bloco/PMDB -
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
ores, votei com o meu partido. ção anterior, acompanhei o partido.

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem revi- O SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
ores, votei com o meu partido. acompanhei o partido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Sem
Sem revisão dd orador.) - Sr. Presidente, estava no revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
Plenário e não registrei meu voto, que seria com o rior, votei com o partido.
meu partido. Votei "não" . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-

O SR. VILMAR ROCHA (PFl - GO. Sem revi- meter a votos o dispositivo destacado:
são do orador.) - Sr. Presidente, voto com a Lideran- oArt. 8- .
ça. "Art. 95 ..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta- § 3º A competencia do juiz em estágio
que de Bancada nS! 4, no seguinte teor: probatório será limitada, na forma da lei.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
BANCADA DO PMDB N!! 4 pal~vra o Deputado José Antonio Almeida, para en-

(Art. 161, § 2S! ele art. 161, I do RICO) caminhar a favor.

Sr. Presidente, O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22 ele MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou fa-

com o art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara ter o encaminhamento e orientar logo a bancada.
dos Deputados, Destaque de Bancada para votação O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB orienta no
em separado do § 39, do art. 95 da CF constante do sentido da supressão desse texto.
art. 82 da redação para o segundo turno da Proposta Na verdade, Sr. Presidente, limitar a competên-
de Emenda à Constituição ni 96/92 - reforma do judi- cia do magistrado a determinadas matérias por não
ciário. possuir ainda a vitaliciedade causará embaraço à

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu- prestação jurisdicional. Estaremos importando o mo-
tado Mendes Ribeiro Filho, PMDB/RS - Vice-Líder delo de Portugal, o que não faz sentido, posto que a re-
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN. alidade brasileira é bem diferente. Temos dificuldade

SR. CARLOS MOSCONI- Sr. Presidente, peço de preencher todas as comarcas, e elas não terão juí-
a palavra pela ordem. zes com plena competência se votarmos esse texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Por essa razão, Sr. Presidente, encaminhamos
Ex' a palavra. o voto "não".

O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota- Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".
ções anteriores, votei com o meu partido, o PSDB. O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na votação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
anterior, votei com o partido. Exi! a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMOB - O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
ção anterior, votei "não". PDT entende que não podemos ter meio juiz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
votam os Srs. Líderes? peço a palavra pela ordem.



O SR. MENDES RIBEIR'O FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pro
jeto assinado por mim - diga-se de passagem - é
uma iniciativa do Deputado José Antonio Almeida.
Sem dúvida nenhuma, ,esse destaque gera situação
extremamente importante nos Estados.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, temos vári
os juízes substitutos que são responsáveis por co
marcas. Passando o texto, teremos comarcas vagas,
e, pior, não poderão ser preenchidos esses claros por
novos concursos, porque os juízes aprovados em
concursos também terão substitutos. Então, impõe-se
a aprovação do destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Por fim, Sr. Presidente, como o Deputado Synval
EX- a palavra. Guazzelli não pode expressar seu voto eletronica-

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB - TO. mente, quero dizer que S.Exa. vota de acordo com a
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação sua bancada em todas as votações.
anterior, votei com a Liderança do PMDB. O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT, para garan-
Deputado Udson Bandeira. Sugiro a V.Exa. que per- tir que não teremos juízes de duas categorias, vota
maneça em plenário. "não".

O SR. MEDEIROS (PFL - SP. Sem revisão do O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
orador.)' - Sr. Presidente, na votação anterior, perma- peço a palavra pela ordem.
necendo em plenário, votei de acordo com o PFL. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB - Ex!! a palavra.
MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ape- O SR. SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB -
sar de estar em plenário, não consegui votar. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não 10-

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- grei votar no posto eletrônico. Peço a V.Exa. permi-
dente, peço a palavra pela ordem. ta-me registrar meu voto relativo à última votação; foi

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu- "não".
tado Fernando Coruja está com a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na última

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Sem revi- votação, o Deputado Synval Guazzelli votou "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
ores, votei com o partido. peço a palavra pela ordem.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de Ex!! a palavra.
acordo com o partido. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A palavra revisão dQ orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
está assegurada ao Deputado Fernando Coruja. putados, estamos fazendo uma lei para o País real.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem re- Como;exemplo, cito o Estado de Pernambuco, que
visão do orador.) - Sr. Presidente, este é um destaque tem 185 Municípios e 130 comarcas instaladas, algu-
particularmente importante que, caso não seja aprovado, mas delas ocupadas por juízes em estágio probatório.
muda a própria concepção de todo o Judiciário brasileiro. Se o juiz tiver limitações durante esse período, os pro-
Não podemos ter juízes substitutos sem competência cessos vão atrasar. O juiz concursado deve respon-
plena. Quando o povo chega para demandar ou peticio- der pelos seus atos.
nar quer que o juiz realmente decida sua questão. É fundamental que se retire esse item do texto

Por isso, encaminhamos pelo destaque, ou seja, da Constituição, para que tenhamos uma legislação
pela supressão do texto, para que todo juiz tenha a adequada ao Brasil real, ao país em que vivemos, não
mesma competência, é claro, no seu sentido amplo. ao que almejamos e que poderá existir daqui a muitos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O PDT e muitos anos. Esperamos que esse futuro chegue
vota "não". logo, mas no momento é fundamental retirar esse tex

to do bojo da Carta Magna.
Por isso, apoiamos esse importante destaque

do Deputado Mendes Ribeiro Filho.
Estou tão acostumado a votar "sim" que às ve

zes me equivoco. Vou me reciclar para que possa dar
mais votos "não".

O PFL vota "não", Sr. Presidente.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço

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

Ex!! a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, embora



res.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

Peço aos Srs. Deputados que tomem seus luga-

Está iniciada a votação.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO CELSO (PT DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nas duas primeiras vota
ções anteriores, votei com a minha bancada.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com a bancada.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores,_votei com a orientação do partido.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (Blo
co/PMDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
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seja a Relatora da proposta, não me manifestei no iní- ganho se tivermos um juiz com limitações que serão
cio, porque houve confusão no plenário. ainda estabelecidas em lei.

Saliento que essa matéria não versa sobre nada Não vejo, portanto, o beneffcio efetivo que tería-
muito importante. Isso é normal e já acontece hoje. mos. Ao contrário, acredito que teríamos limitações
Temos juízes em estágio probatório, que não têm a excessivas que, certamente, não caminhariam no
competência total adquirida pelo vitalício. Embora sentido da agilidade e da eficiência da Justiça.
não tenha a competência total, o jui~ em estágio pro- A partir do momento em que for aprovado por um
batório vai para a comarca e fica lá. E claro que em ai· concurso, o juiz tem plenamente o direito de agir como
guns julgamentos ele vai necessitar do juiz titular. . tal, como prevê o concurso no qual foi aprovado.

Inseri no texto a expressão "será limitado nos Portanto Sr. Presidente o Bloco PSDB/PTB en-
termos da lei". Essa parte é a única inovação. E a mio caminha o vot~ "não" apoiando o destaque do ilustre
nha intenção foi a de melhorar, mas tudo bem. As pes- Deputado. '

soas acreditam ~ue o juiz prob~tó~i~ é igual ao titula~. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
Tenho para comigo que sao dOIS JUizes: um em regl- t " - "
me probatório e outro que é o vitalício. vo a nao.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O PPB, O PPS, como vota?
como vota? O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ.Sem revisão

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS também vota "não"
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota com a Relato- porque não pode entender que um juiz dotado da irre-
ra, vota "sim", mantendo o texto para que haja a per- dutibilidade salarial e da vitaliciedade tenha limita·
missão do juiz que adentra a carreira no início da ex- ções em sua atividade judicante.
periência e da vivência. Por isso, o PPS vota "não".

Por isso, o PPB mantém o texto e vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS

O vota "não".SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim". O Bloco Parlamentar PUPSL, como vota?

Como vota o PT? O SR. PASTOR VALDECI PAIVA (Bloco/PSL -
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE.Sem revisão RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

do orador.) - O PT, Sr. Presidente, entende que o des- Parlamentar PUPSL vota "não".
taque vem atender ao interesse especialmente dos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
Estados menores, que contam com menor número de "não".
juízes e que se utilizam dos juízes substitutos, que
não podem ter nenhuma restrição na sua competên
cia quando estiverem apreciando questões a eles
submetidas.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores vota "não"
e coloca todo o seu know-how em "nãos" à çlisposi
ção do Deputado Inocêncio Oliveira, se S.Ex,r. quiser
mesmo aprender como se vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel ;remer) - O PT
vota "não".

O Bloco PSDB/PJB;-ci)mo vota?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.Sem

revisão do orador.) - &: Presidente, compreendo a
motivação extremaménte correta da Relatora ao fazer
a sua proposta.

'Não obstante as boas intenções das Relatora,
porém - e S.Exa. vai compreender -, encaminharei
da ~esma forma que o ilustre autor do destaque, o

);leputado Mendes Ribeiro.
,~ A meu ver, a partir do momento em que há apro

vação ~elo concurso, não vejo em que possa haver
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dente, nas votações anteriores, votei conforme indi- amanhã, se não houver votação ainda hoje, sessão
cação do PMDB. para deliberar sobre a matéria desta pauta, a partir

O SR. POMPEO DE MATI'OS (PDT - RS. Sem das 9h, esperando que às 10h já tenhamos quorum
revisão do orador.) ::""Sr. Presidente, nas votações an- para começar a votar. Vamos prosseguir amanhã.
teriores, votei com a bancada do PDT. Estou vendo que os Srs. Deputados estão saindo.

O SR. MÁRCIO BITI'AR (PPS - AC. Sem revi- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
são do orador.) - Sr:Presidente, na votação anterior, a palavra pela ordem.
votei com a bancada.' O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. GESSIVAlDO ISAIAS (Bloco/PMDB - EXª a palavra.
PI. Sem revisão do brador.) - Sr. Presidente, nas duas O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or-
votações anteriores, votei de acordo com o PMDB. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem re- um apelo aos Deputados para que permaneçam em
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não" na vota- plenário, a fim de votarmos até as 22h.
ção anterior. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nós po-

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PSDB - deríamos terminar hoje.
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- O SR. GERSON PERES - Há quorum, vamos
ção anterior, votei com o partido. votar.

O SR. ODfLlO BALBINOTTI (Bloco/PSDB - PRo O SR. AÉCIO NEVES -Infelizmente houve uma
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação desmobilização...
anterior, votei sob a orientação do PSDB. O SR. GERSON PERES - Vamos votar. Votar e

O SR. CARllTO ME,RSS (PT - se. Sem revisão ir embora amanhã, não haveria mais nada aqui.
do orado~.) - Sr.:. Presi~e~t~, na votação anterior, votei O SR. AÉCIO NEVES _ Sr. Presidente, peço a
com a orlentaçao partldarla. palavra pela ordem.

O ~~' FRANCISCO RODRI~UES (PFL - R~. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
Sem ~evlsao do orad?r.) -. Sr. Pr:sldente, ~a votaçao palavra o Deputado Aécio Neves.
anterior, acompanhei a orlentaçao do partido. _ E O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB _ MG. Pela

O ~F!' ARNON BEZERRA (BI?co/PSDB e. ordem. Sem revisão do orador.) - Se o ilustre Deputa-
Sem ~evlsao d? orador.) .- ~r. Pre~ldente: nas dua~ do Gerson Peres me permitir, gostaria apenas de di-
votaçoes anteriores, votei com a orlentaçao do partl- zer ao Presidente Michel Temer que houve uma des-

do. mobilização natural da primeira votação até esta últi-
O SR. SYNVAL GUAlZELLI- Sr. Presidente, V. ma, de agora. Estamos com número, neste instante,

Ex'! me permite votar oralmente. de 376 Parlamentares votando.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. A próxima matéria a ser deliberada pela Casa

Ex'! aut~rização, Deputado Synval Guazzelli. precisará de quorum qualificado, por ser da mais alta,
O SR. SYNVAl GUAZZElLl (Bloco/PMDB - relevância. Vamos, sim, em entendimento com os de- I,'

RS. Sem revisãó do orador.) - Sr. Presidente, o voto é mais partidos da base, exercer nosso poder regimen- 'r

"não". tal de esvaziar o plenário, voltando amanhã para vota~
O-SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto as matérias ainda restantes, já que não há quorum

"não" do Deputado Synval Guazzelli será computado. suficiente para nos dar garantia de votar com segu-
Srs. Deputados, permanecam em plenário para rança matéria da maior importância, para a qual pre-

agilizarmos as votações. cisamos de número qualificado.

O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Oposi-
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri- ção está fazendo um gesto de que possamos talvez,
ores, acompanhei o PFL. inverter a pauta, prosseguir na votação dos demais

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi- itens e deixar este por último. Há essa possibilidade?
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, Não há?
votei com o partido. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto a palavra pela ordem.
os Srs. Líderes .sobre se estão desmobilizando suas O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
bancadas, como é isso. Fica convocada, então, para Exê a palavra.
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O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or- Então, assumo o desgà'ste que precisar as-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos sumir, para que se entre em oblsfrução e se permi-
votar. Faço um apelo aos Uderes das bancadas para ta que a reforma do Judiciárlo'cbntinue sendo vo-
que votemos tudo hoje, que já está praticamente tada de acordo com o interesS~'da maioria desta
acordado, e depois vamos para casa. (Muito bem! Casa. " ",J,,~

Palmas.) Vamos votar logo, terminar esta matéria e O SR. PRESIDENTE t~'jbfiàl Temer) - Muito
amanhã vamos embora para nossos Estados e entre- bem. Então, peço aos Srs. Deb~tados que amanhã,
gamos a reforma do Judiciário para o Senado acabar às 1Oh, estejamos todos aqui·p,lira'começar a votação
de picotar. e, quem sabe, às 13h, já tenli~mosvotado toda a ma-

• \ " \~ "l

O SR. FERNANDO CORUJA- Sr. Presidente, téna. ,::.~-.,
peço a palavra pela ordem. Peço aos Srs. Deputados que marquem presen-

ça até às 1Oh. A presença am'anhã valerá pelo voto, e
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. não apenas pela presença eilj'plenário. Valerá voto a

ExA a palavra. voto. '•
.... ~... .. ~ \

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela O SR. PAULO ROCHA:·,- Sr. Presidente,
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
acho que devemos contInuar votando hoje, para não
só invertermos a pauta e votarmos aquelas matérias O SR. PRESIDENTE "(MicheI1emer) - Tem V.
em que temos interesse, apenas quando a base do Ex" a palavra.

Governo está presente. O SR. PAULO ROCHA-'(PT-PA. Sem revisão
Sabemos que é a questão da súmula vinculante. do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,

Não podemos Inverter a pauta ao desejo apenas da votei com o partido. ' :
base do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
já que vai haver desmobilização, votação amanhã.
Vamos votar amanhã, para concluir amanhã.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

",

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Pela ordem:--Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Preside~é preciso que as coisas fi
quem bem claras;'pará que todos possam compre-
ender... /

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, que
se faça a ybtação amanhã, com o desconto de todo
o mundo.

O SR. MENDES RIBEIRO FJLHO - Peço a pa
lavra, Sr. Presidente. Quero esclarecer bem as coi
sas para que todos entendam.

Existem emendas, por exemplo, que retiram os
ju(zes leigos, terminam os Juizados Especiais na Jus
tiça do Trabalho, mudam a questão de fórum. Não po
demo~ precisar de 308 voJos para manter o texto da
Constituição, quando temos um plenário com 370
Parlamentares presentes. Seria irresponsabilidade
daqueles que têm a responsabilidade de comandar a
votação.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) -' Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido.

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com o PT.

A SRA. ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Va
mos ouvir a Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. pfesidente. é claro
que acatarei a decisão de V. EXª, mas tenho muito
receio de que amanhã,-quinta-feira,. não concluamos
essa votação. Hoje à noite ninguém mais tem nada
pra fazer. Estamos aqui no plenári9. que está com
pleto, e as votações se deram com mais de 350 vo
tos. Gostaria que V. Ex" entendess~.

É claro que vou acatar a decisão dos Uderes.
Mas tenho para comigo que ou terminamos a reforma .
ou ficaremos desmoralizados. Como Relatora, perco
até o texto, mas não a reforma. Se não votarmos ama
nhã, mês de junho, será muito difrcil. 'Amanhã já esta
remos em junho. Acho que temos aqui uma realidade.
Posso perderalgumas coisas do teXtb; vamos perder,
sim, até porque os Deputados váó1'decidir o que a
Casa quer. ~I,.



A SRA. ZULAIÊ COBRA - De jeito nenhum,
de jeito nenhum!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Estou
aqui e não aceito que a Relatora generalize, acu
sando os Parlamentares de não quererem votar.

S. Ex! tem de fazer a defesa do relatório dela,
mas não pode atingir os Srs. Parlamentares. Repilo,
veementemente, a acusação que S. Ex! faz aos Srs.
Parlamentares.

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Uder Inocêncio Oliveira, que pediu a pala
vra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PEr
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, creio que este assunto precisa ser muito bem
esclarecido.

Emenda constitucional requer quorum qualifi
cado de três quintos: 30a votos. São matérias alta
mente importantes para a reforma do Poder Judiciá
rio. Não venha dizer aqui que a matéria será examina
da no Senado, que pode corrigir os erros da Câmara.
Não, não aceito isso. A matériâ deve sair bem daqui.
O Senado que cumpra sua função, mas esta Casa
também tem que cumprir a sua.

Sou a favor de que a Câmara dos Deputados
vote com responsabilidade. Votar com responsabili
dade emenda constitucional é dizer que há quorum
qualificado alto representativo da vontade desta
Casa.

Portanto, nego-me a votar a emend~ constituci
onal que tenha matéria altamente polêmica com quo·
rum de 406. Assumo a responsabilidade dos meus
atos. Sou um hQ~em coerente, que defende esta ins
tituição a qualqúer custo, mas ela tem que ser respon-
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Fiz um apelo ~goÍ'~ há pouco, antes das vota- sável o suficiente para votar de maneira que seja res-
ções, nesse sentidor Não defendi o texto, mas a per- peitada a vontade da sociedade brasileira, aqui repre-
manência dos Deputados nas votações. É o apelo sentada na sua inteireza.
que faço à Casa, que tem uma responsabilidade. São Por isso, quando mandamos os Parlamentares
21 h: podemos ficar até a 1h, 2h. Agora, se a Câmara embora, no sentimento de que as três votações se~

e os Uderes não conseguem colocar os Deputados guintes são da mais alta importância para a reforma
em plenário, é porque,il.9oisa realmente não vai bem. do Poder Judiciário, não vamos votar com 406, por-

Sinto-me profundamente constrangida e arrasa- que seria tirar do texto da Relatora matérias funda-
da, porque vejo que a.Càsa não está se comportando mentais para a modernização e para o fortalecimento
como querfamos. E 'nio culpo os Líderes, que estão do próprio PoderJudiciário, cujo único beneficiário é e
aqui, mas os Deputados não. tem que ser, princípio, meio e fim, o cidadão do nosso

Então, gostaria qu~ V. Ex'! recebesse meu pro- País.
testo, vou acatar a decisão de V. Ex!, amanhã às 10h Por isso, o PFl encampa a tese do PSDB e do<,
estarei aqui. Mas, Sr: Presidente, se não votarmos PMDB no sentimento de que precisamos votar maté-
amanhã, a Câmara ficará desmoralizada. A reforma rias polêmicas de reforma constitucional com quo-
não sai. Prefiro uma reforma tolhida a nenhuma refor- rum representativo.
ma. Mas, ao mesmo tempo, concordamos com V.

O SR: PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo Ex! que, amanhã de manhã, d,evemos ser suficiente-
dizer à nobre Relatora que amanhã é dia de traba- mente responsáveis para estarmos aqui presentes a
lho. Se houver ausência, haverá falta. O problema fim de votarmos essa matéria e dizermos à Nação
é esse. que estamos à altura do momento político que vive

mos.
O PFl, portanto, concorda com os demais líde

res da base, que esta matéria seja votada com quo
rum representativo desta Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~'

dente, estou aqui desde o início da sessão extraor
dinária. Estou atento, votando todas as matérias.

Não aceito a generalização que a Relatora
fez, querendo atingir todos os Parlamentares. S.
Ex" tem de saber respeitar os Parlamentares,
aqueles que querem ou não querem votar, aqueles
-que têm suas posições. E S. Ex" não pode, a pre·
texto de discordar dos Srs. líderes, querer atingir o
Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados
como um todo.
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Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (fVIicHeí Temer) - Tem V.
E~ a palavra. " l;I~"I:

I. ~('\ ..

O SR. MENDES RIB~IRO FILHO (Blo-
co/PMDB - RS. Pela ordem', "Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, par~ 'éféixar as coisas bem_
claras. O.que vam~·votaÍ". çi~. f,qro não foi nada do
que foi discutido' no primé!~q :'*rno. A votação qu~
vamos encaminhar diz resp~l(o i.l questão do foro di
ferenciado nas questões d~ i!!,p'robi~ade administra
tiva. Teríamos dois foros dl~t,ih~os. E outra coisa. O
que o Deputado José Gen~ího. disse está claro. Re
pito, todas as matérias Sã(fi~p'ortantes, como a pró
xima, a dos juízes leigos:'Existe emenda acabando
com os Juizados Especiais. Isto, para o meu Estado
e para muitos outros, é alQQ lpioneiro, extremamente
importante e, por isso, p~~tí~amos assumir a res
ponsabilidade de saber cq~ó queremos votar a re-
forma do Judiciário. ,

O SR. JÚLIO REDÉ~KER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela orderrt. .;

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

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei o
partido nas quatro votações anteriores.

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

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei o Partido dos Trabalhadores.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a Liderança do
PL.

A SRA. ZULAlê COBRA ':'" Sr. Presidente,
peço a'palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAlê COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, acatei a decisão de V. Ex' desde o começo. É
claro que fiquei constrangida com a decisão da
Mesa e dos Líderes, até porque V. Ex' já havia fala
do semana passada sobre a votação da reforma ju
diciário e hoje eu fiz um apelo. Se pudéssemos vo
tar hoje seria o ideal, não podemos deixar de votar
por que não há quorum. Isso é realmente constran
gedor, porque todos que estão aqui merecem respe
ito e consideração, Há mais de 420 ou 430 Deputa-

o SR. JOSÉ GENOrNO 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao DeputaQo José Genofno.

A SRA. ZULAlê COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, vou conceder a palavra ao Deputado José Ge
noíno, em seguida, concederei a palavra a V. ex-

A SRA. ZULAlê COBRA - Não falei nada con
tra nenhum Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
da Zulaiê Cobra., vou conceder apalavra ao Deputado
José Genoíno, que a está pedindo. Em seguida con
cederei a palavra a V. Ex'.

A SRA. ZULAlê COBRA - Não falei nada que
pudesse ofender ninguém. É uma realidade da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o nobre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOrNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é um direito dos
partidos majoritários exercerem a obstrução, e te
mos de elogiar o esforço da Relatora para votar a
emenda de reforma do Poder Judiciário. É bom dei
xar claro que o assunto polêmico que entrará em se
guida - e esta questão também esteve presente no
primeiro turno - trata do forum privilegiado para
ações de improbidade administrativa.

A noss~ oposição é porque queremos eliminar,
colocar a lei ~a improbidade administrativa no forum
privilegiado. No nosso entendimento, isso vai facilitar
a impunidade) Mas é um direito dos Parlamentares
exercerem essa obstrução, assim como nós exerce
mos. Mas é bom deixar' isso claro, porque vamos ter
outras emendas de outros destaques iglJaknente po
lêmicos, e nessa polêmica ou fazemos um acordo
para ter um número ''x'' em plenário, para resolver o
-probtertíãdãr6forma do Judiciário, ou então teremos
quorum:de acordo com o interesse do conteúdo polê
mico da matéria.

É um direito - a Relatora expressa empenho 
do PMDB, do PFL, do PSDB, como há também, Sr.
Presidente, necessidade de um acordo para se esta
belecer uma espécie de regra de quorum alto para
deliberarmos sobre todas as matérias polêmicas, a
fim de que as matérias não fiquem ao sabor desta ou
daquela emenda.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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dos. Todos merec~Õ">~espeito. Agora, não podemos tido. Mantenho meu protesto, com todo o respeito a
deixar de votar porque não há quorum. É uma ver- todos os Deputados desta Câmara Federal.
dade, uma realidad~, Acatei a decisão de V. ExA, Muito obrigado, Sr. Presidente.
acatei a decisão d,~s 'Líderes. Sou uma mulher que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
acata a decisão da ''maioria, mas quis registrar meu esclarecer a Relatora que a decisão não foi da
protesto. Mesa. Em face de uma realidade, ou seja, da exis-

Não posso c0'lc~r.dar com o Deputado Arnal- tência de obstrução por parte dos maiores partidos,
do Faria de Sá, qu~' q.o~r impingir a mim coisas que não haveria condições para prosseguir, e eu apro-
eu não disse. MuitC?,~~~ge do 9ue po~so admitir do vei para, mais uma vez, reiterar a necessidade da
De~~ta~o Arnaldo f.~r.ll:!- de Sa. S. Ex me conhece presença dos Srs. Parlamentares amanhã para
mUltlsslmo bem porque é do meu Estado, se fosse continuarmos a votação.
de outro eu perdoar:)~;.m~s S. Ex!! não perdôo, po~s O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
me conhece e sabe q.~~ sou uma pessoa responsa- vai anunciar o resultado da votação:
vel. ' . VOTARAM:

Portanto, mant~~ho, meu protesto quanto ao fato
de sairmos da sessãp a esta hora, às 21 h. Ainda te- SIM: 35
mos muito tempo para,\(,otar. É um protesto constran- NÃO: 372
gedor, Sr. Presidente~ (Paímas.) Há 430 Deputados ABSTENÇÃO: 1
querendo votar. É só isso, Sr. Presidente! TOTAL: 408

É um protesto que' mantenho, embora eu acate É suprimido o dispositivo.
a decisão da maioria, a decisão do Uder do meu par- LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton C88C8V81 PPS NIo
Alceste Almeida PMDB PMDBJPSTJPTN NAo
Almir Sê PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL NIo
lUGiano CUIro PFL NIo
Luis Barbosa PFL NIa
Robêrio Araí.tjo PL PUPSL NIa

TotII RonlI...: 7- ~_ ..
AMAPÁ
Antonio F••1a PST PMDBIPSTJPTN NIo
Badu Plc8n;o PSDa PSDBlPTB NAo
Dr. Benedito Ii)f. PPB Nlo
Eduardo S.bra PTS PSOBIPTB Nlo
Evendro Mllhomen PSB PSB/PCDOB Nlo
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Fatima Pelaes PSDB PSDBlPTB Nao
Jurandll Juarez PMDB PUDBlPSTIPTN NIo
Sérgio Barcellos PFL NIo

Total Amapi : 8
PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB PSDBlPTB NIo
Babá PT Nflo
Elclone Barbalho PUDB PMDB/PSTIPTN NAo
Gerson Peres PPB Sim
Glovannl Queiroz POT NAo
JorgeCoBta PMDB PMDBlPSTIPTN NAo
José Prlante PMDB PMDBlPST/PTN NAo
Josué Bengtson PTB PSDBlPTB NAo
NUson Pinto PSDB PSDBIPTB NAo
Paulo Rocha PT Nao
RaImundo Santos PFL NAo
Renlldo Leal PTB PSDB/PTB NIo
Valdir Ganzer PT NAo
Vlc Pires Franco PFL NIo
Zenaldo Coutinho PSDe PSDBlPTB NAo

Total Pari: 15

AMAZONAS
Arthur Vlrglllo PSDB PSDBlPTB Nao
Atila Uns PFL NIo
Euler Ribeiro PFL NAo
Francisco Garcia PFL NAo
luiz Fernando PPB Nao
Slias cimsra PTB PSDBlPTB Nao
VaneS88 G~óÍÍn PCdoB PSBJPCDOB NAo

Total AIIIIZaI'IU : 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Eurlpedes Miranda PDT NAo
Marlnha Raupp PSDB PSDBlPTB NAo
NUton Capixaba PTB PSgB/PTB Nilo
Oscar Andrade PFL Nao
Sérgio Cerv81ho PSD8 PSOBIPTB NAo

Total Rondonla : 8
ACRE
IIdefança Cordeiro PFL NAo
JoAoTota PPB Sim
José A1eksandro PSL PLlPSL NAo
MAreio BIttBr PPS NIo
Marcos Afonso' .. PT NAo
NlIsorfMourlo PT NAo
ZIIa SeZ81T8 PFL NAo

Total Acre: 7

TOCANTINS
Ant6n1o Jorge PTB PSOBlPTB NIo
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Partido Bloco VoID

TOCANnN8
Darci coelho PFL NIo
Joio Ribeiro PFL Nlo
KétlaAbreu PFL Nlo
Osvaldo Reis PMDB PMOBIPST/PTN Nlo
Paulo Mourlo PSDB PSDBlPTB Nlo
Reinei Barbose PMDB PMDBlPSTIPTN Nlo
Udson Bandeira PMDB PMDBlPSTIPTN Nlo

Total TocanIIM: 8

MARANHlo
Albérico Flho PMDB PMOBIPSTIPTN Nlo
Antonio Joaquim Arel)Jo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Nlo
Costa ferreira PFL Nlo
E1iseu Moura PPB Sim
GaSta0 Vieira PMDB PMDB/PSTIPTN NIo
JoAoCutelo PSDa PSDBIPTB NIo
José Antonio Almeida PSB PSBlPCDOB Nilo
Neiva Moreira PDT NIo
NlceLobIo PFL NIo
Paulo Marinho PFL Nlo
Pedro femand. PFL Nlo
Pedro Novais PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
Sebastllo Madeira PSDB PSDBIPTB NIo

\

Total Maranhlo : 14

cEARA
Adolfo Marinho PSDB PSDBlPTB NIo
Almeida de Je8UI PL PUPSL Nlo
Antonio Csnbrala PSDB PSDBJPTB Nlo
Amon Bezerra PSDB PSDBJPTB Nlo
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PT8 Nlo
Eunlclo Oliveira PMDB PMDBJPSTIPTN NIo
Inéclo Arruda PCdoB PSBlPCDOB NIo
José Pimentel PT Nilo
L60 A1cêntara PSDS PSDBlPTB Nlo
Manoel SaMano PSDB PSDBlPTB Nlo
Moronl Torgan PFL Nilo
Nelson Otoch PSDB PSDBIPTB NIo
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBIPTB NIo
Roberto PM80a PFl NIo
Sérgio Novais PSB PSBlPCDOB NIo
Ubiratan Agular- PSDB PSDBIPTe Nlo
Vicente Arruda PSDB PSD8IPTB NAo

Total C.... : 17

PIAU(
AtIra Ura PSOB PS08JPTB Nlo
B.Sé PSOB PSDBIPTB Nlo
Gesslvaldo lulas PMDB PMOBIPSTIPTN Nlo
Joio HenrIQue PMDB PMDBJPSTIPTN NIo
1hemfstDcles Sampaio PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
WeIIlng&al'lOIa PT MIo
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Partido Bloco Voto

Total Plaui : 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDBIPST/PTN Não
Batinha Rosado PFL Nao
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDBIPST/PTN Nao
Iberê Ferreira PPB Sim
Latra Rosado PMDB PMDBIPST/PTN Nilo
Lavoisier Mala PFl Não
Mííclo Sé PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total RIo Grande do NOItIt : 7

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abfllo PMDB PMDBIPST/PTN NAo
Avenzoar Amlda PT Não
Carlos Dunga PMD8 PMD8IPSTIPTN Nl!Io
Damião Feliclano PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Domiciano cabral PMOB PMOB/PSTIPTN Nao
Efraim Morais PFL Nao
Inaldo Leltao PSDB PSDB/PTB Nao
Marcondes Gadelha PFL NAo
RIcardo Rlque PSOB PSDBJPT8 Não
Wilson Braga PFL Nao

Total Parafba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Carlos Batata PSDB PSDBIPTB Nao
Clementino Coelho PPS Não
OjalmaPaes PSB PSBlPCOOB Na<>
Eduardo CarnJ)OS PSB PSBlPCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio OliveIra - PFL Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De HoIlanda PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
Luiz Piauhyllno PSD8 PSD8/PTB Não
Marcos de Jesus PSDB PSOBlPTB Não
O$va\c:lo Coelno PFL N~Q

Pedro Conta PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Nao
Sérgio Guerra PSOB PSDBIPTB NAo
Severino Cavalcanti PPB Sim

TotaIP~uco:18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDBIPTB Nêo
Augusto Ferias PPB Nao
Helenlldo Rbelro PSOB PSOB/PTB Não
JoIoCalda8 PL PUPSL Não
Joaquim Brito PT Não
José Thomaz NonG PFL Nlo
Luiz Dantas PST PMDB/PSTIPTN Nlo



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira i!! 29213

Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Olavo Calheiros PUOB PMOB/PST/PTN Não
Regls Cavalcante PPS Nao

Total Aliciou; 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSOBIPTB Nlo
José Teles PSOB PSOBIPTB NAo
Marcelo Oéda PT Nlo
Pedro ValaQares PSB PSBlPCDOB Não

Total Sergipe: 4

BAHIA
Claudio Cajado PFL NAo
Coriolano Sales PMDB PMDBIPSTIPTN Nlo
Eujéclo SimOEts PL PLlPSL NAo
Félix fI/Iendonça PTB PSOB/PTB Não
Francist6nio Pinto PMOB PMDB/PST/PTN Não
Geraldo Slm&is PT NAo
Gerson Gabrielli PFL NAo
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB NAo
Jaime Femandes PFL Não
JalroAzi PFL Nilo
Jairo Carneiro PFL NAo
Jaques Wagner PT NIo
João Almeida PSOB PSOB/PTB Não
João Leio psoa PSOB/PTB Nao
Jonival Lucas Junior PFL Nao
Jorge Khoury PFL NAo
José Carlos Aleluia PFL NAo
José Rocha PFL NAo
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSOB PSOBIPTB NAo
Leur Lomanto PFL NAo
Luiz Moreira S.Part. Não
Manoel castro PFL NAo
Mário Negromonte PSOB PSDB/PTB Nlo
Nelson Pellegrlno PT NAo
Nilo Coelho PSOB PSOBIPTB Não
Paulo Braga PFL Nao
Paulo MagalhAes PFL NAo
Reginaldo Germano PFL Não
Roland Lavlgne PFL Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Nao
Walter Pinheiro PT Não
Yvonllton Gonçalvés PPB NAo

Total Blhia : 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSOBIPTB Nao
AécloNeves PSOB PSOBIPTB NAo
Ant6nlo do Valle PMOB PMOBIPST/PTN SIm
AJ'acely de Paula PFL Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Boniféclo de Andrada PSDB PSDB/PTB Não
Carlos Mosconi PSDB PSDBIPTB Não
C1euber Carneiro PFL Não
Danilo de Castro PSDB PSDBlPTB NAo
Eduardo Barbosa PSDB PSDBIPTS Nilo
Eliseu Resende PFL Não
GUmar Machado PT Nêo
Glycon Terra Pinto PMDB PMDBlPST/PTN Nlo
Hélio Costa PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Herculano Anghlneltl PPB Sim
Ibrahim Abl-Ackel PPB Sim
Jol!o FassareIla PT Não
Joio Magalhles PMDS PMDBIPSTIPTN Não
JoIo Magno PT Nlo
José Milita0 PSDB PSDBIPTB Nilo
Lael Varella PFL Não
Llncoln Portela PSL PUPSL Não
MArclo Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lera PT Não
Mário Assad Jl1nlor PFL Não
Mérlo de OUvelra PMDB PMDBlPSTIPTN Nlo
OdelmoLeAo PPB Sim
Ollmplo Pires PDT Nlo
Phllemon Rodrigues PL PLlPSL Nlo
Rafael Guerra PSDS PSDB/PTB Não
Roberto Brant PFL Nfto
Romel AnlZlo PPB Não
Romeu Queiroz PSDB PSDBIPTB Nao
Saraiva Felipe PMDB PMDBIPST/PTN Não
Sérgio Miranda PCdoB PSBlPCOOB Não
SlIas Brasileiro PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Vlrglllo Gulmaraes PT Não
Vittorlo Medloll PSDB PSDBIPTB Não
Walfrldo Mares Gula PTB PSDB/PTB Nao
Zalre Rezende PMDB PMDBIPSTIPTN Nlo

Total Mi...Gerais : 39

ESplRITO SANTO
AJolzlo Santos PSDB PSDBIPTB Não
Feu Rosa PSDB PSDBIPTB

"-
Não

João Coser PT Não
José Carlos Elias PTS PSDBlPTB Não
Magno Malta PTB" PSDB/PTB Não
Mareus Vicente PSDB, PSDBIPTB Não
Max Mauro PTB PSDBlPTB Não
Ricardo Ferraço PSDS PSDBIPTB Não

Total EIp[rIto Santo : 8

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSDB PSDB/PTB Nao
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSOB PSOBJPTB NAo
Almerlnda de carvalho PFL NAo
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PIIrtldo Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Arolde de Oliveira PFL Nlo
A~onXerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL NAo
Carlos santana PT Nilo
CelsoJacob PDT Nilo
Coronel Gsrcla PSDa PSDBIPTB Nilo
Olno Femandu PSDe PSDBJPTB Não
Dr. Heleno PSD8 PSDSIPlB Nilo
EberSllva PDT Não
Eduardo Paes PTB PSDBlPTe Nlo
Eurico MIranda PP~ Sim
Fernando Gabe/ra PV Sim
Fernando Gonc;alvea PTB PSOBIPTB Não
lédlo Ross PMOB PMOBJPSTIPTN NAo
Jandlra FegheIl PCdoB PSBlPCDOB Não

Joio sampaio PDT NAo
Jorge Blttar PT Não

Laura Carneiro PFL Nao

Luis Eduardo POT Não

Luiz RIbeiro PSDa PSDB1PT8 Não
LuIz Sérgio PT Nao
Marcia Fortes PSDB PSOB/PTB Nlo
MlrlamReld PDT Nlo
Miro Teixeira POT Nilo
Pastor Valdeci PaIvB PSl PUPSL Nilo
Paulo Baltazar PSB PSBlPCDOB Não

Paulo de Almeida PPB Sim
Rodrlgo Mala PTB PSDBJPTB NIo
Ronaldo cezar Coelho PSDB PSDBIPlB Nao
Rubem Medk1a PFL Não

Slmao Sesslm PPS Sim
Vivaldo BmbosB PDT Não
Wanderley Martlna PDT Não

Total RIo d. J.....ro : 37

SAOPAULO
Alberto GoIdman PSDB PSDBIPTB Não

Alberto Mourlo FMeS PMDBlPSTIPTN Nilo

Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCDOB Nlo

A1olzlo M8l'C8dante PT Nao

André Benassl PSDB PSDBlPTB Nêo

AlIgele Guadagnln PT Não

Antonio Carlos Pannunzfo PSDB PSDBJPTB NAo

Antonio Kandlr PSOB PSDBlPTB Nlo

Antonlõ~r PT Nêo

Arlindo ChlnagllB PT Não

Arnaldo Faria d. Sé PP8 Não

Arnaldo Madeira PSDB PSOBIPTS NAo

AryKara PPB Sim

Bispo WandervBl PL PUPSL NAo

Celso Ru880manno PPS Sim

Clovis VoIpl PSDS PSOBIPTB Nlo

Coraucl Sobrinho PFL NAo
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PlrtldO Bloco Voto
SÃO PAULO
Cunha Bueno ppe Não
OeVelssc:o PSL PUPSL Não
Or. Evllãslo PSS PSBlPCOOB Não
Or. Hélio POT Não
Oulllo Plsaneschi PTB PSOBIPTB Sim
Edinho Araújo PPS NAo
Eduardo Jorge PT NAo
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppa POT Não
Gilberto Kassab PFL Não
Jair MeneguelU PT Não
JoAo Herrmann Neto PPS Não
JoIo Paulo PT Nilo
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDBIPSTIPTN Nilo
José Dirceu PT Nilo
José Genorno PT NAo
José lndlo PMDB PMDBlPSTIPTN Não
José Machado PT NAo
José Roberto Batochlo POT Não
Julio Semeghlnl PSOB PSOBIPTB Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBlPTB Sím
Lulza Erundina PSB PSBlPCOOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Clntra PL PUPSL Nilo
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDBIPSTIPTN Art. 17
Milton Montl PMDB PMDBIPSTIPTN Nao
Moreira FerT8lra PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB PMDBIPSTIPTN Não
Nelson Marquezelll PTB PSDBJPTB Não
NeutonLlma PFL Não
Paulo Lima PMDB PMDBIPSTIPTN NAo
Professor Lulzlnho PT NAo
Ricardo Izar PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Rubens Furian PPS Nlo
Salvador 21mbaldl PSDS PSDBlPTB Não
Sampaio DórIa PSD8 PSDBJPTB Nilo

_Silvio Torres PSDS PSDBJPTB Não
TeIma de Souza PT Nêa
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL NAo
Wagner Salustlano. ppe >~m
Xico Grazlano PSDB "PSOBlPTB Não
Zulalê Cobra PSDB PSDBlPTB Sim

Total SID Paulo; 81

MATO GROSSO
TetéSezerra PUDe PMDBJPSTIPTN Nlo
Wellnton Fagundes PSDS PSDBlPTB Nilo

Totar Mata GnJao: 2

DISTRFJ:O FEDERAL
Agnelo QueIroz PCdoB pSBlPCooe Nio
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB PMDBIPST/PTN Nilo
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMOB PMDB/PSTfPTN Não
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Nâo
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Não

Total DiatritA Federal : 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB PMOB/PST/PTN NAo
Euler Morais PMOB PMOB/PSTIPTN Nêo
Jovalr Arantes PSOB PSDBIPTB Nao
JUQuinha PSOB PSDBIPTB Não
Udiaaulnan PSOB PSDBlPTB Nêo
Luiz Bittencourt PMDB PMOBIPSTIPTN Não
Nair Xavier lobo PMDB PMOBfPSTIPTN Na<>
Norberto Teixeira PMDB PMDBIPSTIPTN Não
Pedro Chaves PMDB PMDBIPSTIPTN Não
PedroWUson PT Nilo
VilmarRocha PFl Não

Total Gol. : 11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Fetre\ra PT Não
João Grandão PT Ni!io
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Não
Pedro PBdrosslan PFL Não
Waldemlr Moka PMOB PMDBIPSTIPTN Não

Total Mato GroIIo do Sul : 5

PARANÁ
Aba/ardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFI. NAo
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Não
Chico da Princesa PSOB PSDBlPTB Não
Dilceu Speraflco PPB Sim
or. Rosinha PT Nêo
FlávioArns PSDB PSDBIPTB Ni!lo
Gustavo FNet PMOB PMDBlPST/PTN Não
Hermes Perc\anel\o PMOB PM08/PST/PTN Não
IrisSlmCes PTB PSDBlPTB Sim
José Borba , PMDB PMDB/PST/PTN Nilo
José CarlOS,}Martlnez PTB PSDBIPTB Não
JoséJanen~ PPB Sim
Luciano PI22.atto PFL Não
Luiz Carloa HBUly PSDB PSOB/PTB Não
Márcio Matos PT Não
Moacir Mlcheletto PMDB PMOB/PSTIPTN Não
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balblnottl PSDB PSDBIPTB Não
Oliveira Filho PSOB PSOBIPTB Não
Osmar 8emIglio PMOB PMDBIPST/PTN Nilo
Padre ROQue PT NAo
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Panldo Bloco
_.

Voto
PARANÁ
Renato SUva PSDB PSDB/PrB Nlo
Ricardo Barros PPB Nlo
Rubens Bueno PPS Nlo

Total PltanlÍ : 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Abstençao
Car\i\o Merss P1' NAo
Fernando Coruja por Nlo
Gervésto Silva PFL Nlo
Hugo Blehl PPB .Slm
Joio Plzzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Nlo
serafim Venzon por Nilo

Total Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL
Adio Pretto PT Nilo
Airton Oipp POT Nlo
Alceu Callares POT Nilo
Augusto Nardes PPB NAo
Calo Rlela PTB PSOB/PTB NAo

. Dare/sio Perondl PMOB PMDB/PST/PTN Não
Femando ManO'" PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Germano R1gotto PMDB PMOB/PSTIPTN Nilo
Henrique Fontana PT Não
JOlio Red~ker PPB Sim
luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi, PT NIo
Marcos Rcltm PT Não
Mendes Ribeiro Filtlo PMOB PMOB/PST/PTN Não
Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB Não
Nelson Proença PMDB PMDB/PSTIPTN Nlo
Osvaldo Biolchl PMDB PMDB/PSTJPTN Não
Paulo José Gouvêa PL PL/PSL Nilo
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não'
Roberto Argenta PHS Não
Telmo Kirst PPB ~IO
Valdecl Oliveira PT lo
Waldir Schmldt PMDB PMDBlPSTIPTN Nlo
Waldomlro Fioravante PT Não
Veda Cruslus PSOB PSDBIPTB Hlo

Total RIo Grande do Sul: 27



Por isso, com este sentimento, assumo a res
ponsabilidade pela dec.isão de não ter votado maté
ria polêmica com quorum baixo, para não correr
mos o risco de ela não ser representativa da vonta
de desta Casa.
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O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS - responsabilidade de fazer o melhor para este Pars.
Sr. Pt'8lidente, peço a palavra pela ordem. Aí, sim, o mundo não se acaba, mas o Brasil vai

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

O· SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, para comunicar que na votação anterior votei
com o meu partido, o PFL.

O SR. PAULO LIMA (BlocoIPMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ac0rt::'panhei o
meu partido na votação anterior. '.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota

, ção anterior, votei com o partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, lamento profundamente que o fato de termos
chegado a esse estágio. Quatrocentos e oito Srs.
Deputados registraram suas presenças na última
votação. Vamos votar destaques altamente polêmi
cos. Não venham dizer que é só o foro privilegiado.
Não! Está em jogo o Juizado de Pequenas Causas,
uma das maiores conquistas do Poder Judiciário.
Então, devemos realizar uma votação polêmica com
408 Deputados, Sr. Presidente?

Não venham dizer que o quorum de 420 é su
ficiente para a votação de emenda constitucional.
Não! Suficiente seria o quorum de 513 Deputados,
porque assim a votação seria mais representativa
da vontade da Casa. Mas precisaríamos de pelo
menos 450 Parlamentares votando essas matérias
polêmicas.

Sr. Presidente, o mundo não se vai acabar se
nlo votarmos esta matéria hoje nem amanhã. O
mundo vai-se acabar e o Brasil vai ter prejuízo se
votarmos de maneira errado; se não tivermos o
compromisso de votar o certo; se não tivermos a

O PFL assume seus atos, porque tem o senti
mento de que a soma de todos nós é muito menor
do que a instituição que prometemos defender a
qualquer custo. É com este sentimento que estou
neste plenário para dizer que aqui não há ninguém
melhor do que ninguém. Somos todos iguais, mas a
soma de todos nós é menor do que o Poder que re
presentamos.

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

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

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PSDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo cpm a orientação do partido na votação
anterior.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, voto com o parti
do.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
adiada "de oficio" a continuação da votação, em 2º
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
96/92, para a sessão extraordinária de amanhã.

v- ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
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Total de Presentes : 157

Partido Bloco
RORAIMA

A1ceste Almeida PMDB PMDBIPSTIPTN
Luciano Castro PFL

Presentes de Roraima : 2

AMAPÁ

Antonio FelJao PST PMDBIPST/PTN
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Fátima Pelaes PSOS PSOBIPTB
Sérgio Barcellos PFL

Presentes de Amapá : 4
pARA
Babá PT
José Priante PMOB PMOBIPST/PTN
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB
Nilson Pinto PSDS PSDBIPTB
Raimundo Santos PFL

Presenln dI Pará : 5

AMAZONAS

Arthur VlrgRlo PSDS PSDSIPTB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
Sllas Catnara PTB PSDB/PTB

Present8s de Amazonas : 4

RONDONIA

NOton capixaba PTB PSDBIPTB
Oscar Andrade PFL

Presentes de Rcndonla : 2

ACRE

Mârclo Blttar PPS
Marcos Afonso PT
Sérgio Barros PSDB PSDBJPTB
ZIIa Bezerra PFL

p,..ntes de Aore : 4
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Partido Bloco
TOCANTINS

JoAo Ribeiro PFL
KátiaAbreu PFL
Paulo Mourão PSDB PSDBJPTB
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins : 4

MARANHAO

Albérico Filho PMDB PMDBlPSTIPTN
Paulo Marinho PFL
Roberto Rocha PSDB PSOBJPTB
Sebastião Madeira PSOB PSDB/PTB
P....nfes de Maranhlo : 4

CEARÁ

Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB
Eunlcio Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN
José Pimentel PT
Léo A1cAntara PSOB PSDBIPTB
Mauro Benevides PMDB PMDBlPST/PTN
Pinheiro landim PMDB PMOB/PST/PTN
Roberto Pessoa PFL
SérgIo Novais PSB PSBIPCDOB
Prelentes de C.ri : 9

PlAuf

Paes Landim PFL
P,..ntn de Piauf : 1

RIO GRANDE DO NORTE

Batinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PSTIPTN
Iberê FerreIra PPB
MúcioSé PMDB PMDB/PSTIPTN

P.....ntes de Rio Grande do Norte : 4

PARAíBA

Domiciano Cabral PMOB PMDBlPSTIPTN
José luIZ Clerot PMDB PMOBlPST/PTN
Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL
Pr'8I8nt8S de Paralba : 4

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Carfos Batata PSDB PSDBIPTB
DjalmaPaes PSB PSBIPCDOB
Eduardo Campos PSB PSBIPCDOB
JoloCOlaço PMDB PMDBlPST/PTN
Joaquim Françlsco PFL
Osvaldo Coelho PFL
Sérgio Guerra PSDB PSDBIPTB

Preeentee de P..,..mbuco : 8
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Partido Bloco
ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Joio Caldas PL PUPSL
Olavo Calheiros PMOB PMOB/PSTIPTN
Presentes de Alagou : 3

BAHIA

Gerson Gabrlelll PFL
Haroldo Lima PCdoB PSBIPCDOB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Joio Leio PSDS PSDB/PTB
Jonlvallucas Junior PFL
Jorge Khoury PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Paulo Braga PFL
Reglnaldo Germano PFL
RoIand Lavlgne PFL
PreaenlBs de Bllhla : 12

MINAS GERAIS

AéCio Neves PSDB PSOB/PTB
Cartas Mosconi PSOS PSOB/PTB
Ellseu Resende PFL
Glycon Terra Pinto PMDB PMOB/PSTIPTN
Ibrahlm Abl-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
Joio Magalhles PMDB PMOBIPSTIPTN
José MUlta0 PSOB PSOBIPTB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMOBIPSTIPTN
Maria do Canno Lera PT
Osmênlo Pereira PMOB PMOBIPSTIPTN
PhDemon Rodrigues PL PUPSL
Romeu Queiroz PSOS PSOBIPTB
SUas Brasileiro PMOB PMOBIPSTIPTN
VIttorIo MedioU PSOB PSOBIPTB

PrB88ntes de MIMa GeraIs : 18

ESplRITO SANTO

José Carlos elias PTB PSOBIPTB
Magno Malta PTB PSOBIPTB

Pl8llnf88 de EIpIrttoSI. : 2
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral PSOB PSOBIPTB
Alexandre Cardoso PSB PSBIPCOOB
Bispo Rodrigues PL PLlPSL
Eber.Silva POT
.Eurico Miranda PPB
Fernando Gabelra PV
Jorge BIttar PT
Laura Carneiro PFL
LuIs Eduardo POT
LuiZ Ribeiro PSDB PSDBIPTB
Mareio Fortes PSOS PSDBlPTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDS PSDBIPTB

Pl'888ntea de Rio deJaneiro : 12

SAOPAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCDOB
Alolzio Men::adante PT
Antonio Kandir PSDS PSOBJPTB
Arnaldo Madeira PSDB PSDBJPTB
kyKara PPB
Clovis Volpi PSOS PSDBlPTB
Cunha Bueno PPB
Dulllo Plsaneschi PTB PSDBJPTB
Edlnho AraOJo PPS
Jair Meneguelll PT
Joêo Hernnann Neto PPS
JorgeTadeu Muda\en PMOB PMDBJPST1?TN
José tndio PMOB PMOBJPST/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochlo POT
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL PLlPSL
Moreira Ferreira PFL
Nelson Marquezelll PTB PSDB/PT6
Paulo Uma PMDB PMDBlPSTIPTN
Salvador 21mbaldi PSDa PSDB/PTB
VadêoGomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PLJPSL
Xlco Grazlano PSDB PSDB/PTB

Presentes de 810 Paulo ; 25

MATO GROSSO

Tetê Bezerra PMDB PMOB/PSTlPTN
Wellnton Fagundes PSDB PSOBIPTB

PresenttB de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSBlPCDOB
Geraldo Magela PT
Paulo octávio PFL

Presentes de Distrito Federal : 3

GOlAs

Zé Gomes da f(ocha PMOB PMDBlPST/PTN

Presentes de Gol. :1
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Partido Bloco
MATO GROSSO DO SUL

Ben·Hur Ferreira PT
Joio Grandlo PT
Mansa Serrano PSOB PSDBIPTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMOB PMDBIPST/PTN

Pmen.... de Mato GroslO do Sul : ~

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Alex Canzlanl PSOB PSOBIPTB
Dllceu Speraflco PPB
Or. Roslnha PT
Hermes Parclanello PMOB PMOBIPSTJPTN
José Borba PMOB PMDBIPST/PTN
José Janene PPB
Luciano Plzzatto PFL
Mérclo Matos PT
Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB

Pre.nf8a de P....A : 13

SANTA CATARINA

Gervêslo Silva PFL

P...ntH de Santa cawlna : 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Esther Grossi PT
Germano Rlgotto PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos Rollm PT
Nelson Proença PMDB PMOBJPSTIPTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Pompeo de Mattos por
Pl8I8ntes de RIo Grande do Sul :7
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Partido Bloco
RORAIMA

Salomão Cruz PPB
Tofal de Ausentes: 1
PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL
Nicias Ribeiro PSDB PSDBIPTB
Total de Ausentes: 2
RONDONIA

Confúcio Moura PMDB PMOBIPST/PTN
Expedito JCmlor PFL
Total de Ausentes: 2
MARANHAo

Francisco Coelho PFL

Mauro Fecury PFL
Remi Trinta PST PMDBIPSTIPTN
Total de Ausentes: 3
CEARÁ

José Unhares PPB
Rommel Feij6 PSOB PSDB/PTB
Total de Ausentes: 2
PlAul
Ciro Nogueira PFL

Heráclito Fortes PFL

Mussa Demes PFL
Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL
Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

José Chaves PMOB PMDB/PST/PTN
Luciano Bivar PSL PUPSL
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P.rldo

PERNAMBUCO
RIcardo FIuza PFL
Tá.dI AuHntes: 3
SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC
Jorge Alberto PMOB PMDSlPSTJPTN
S6\'g1o Reis PSOB PSDBlPTB
Total. AuIant.: 3
BAHIA
JOSé Lourenço PFL
Pedro lrulo PUDB PMDBlPST/PTN
saulo Pedrasa PSDa PSDBlPTB
TcâJ di AuHIU8: 3
MINAS GERAIS

CBboJCllIo PL PLlPSLo

Cuet6dlo Mettoe PSD8 PSDBlPTa
Edmar MoreIra PPB
JCdIo Delgado PMOS PMDBlPSTIPTN
MariaEMI'8 PMDS PMDBlPSTIPTN
NarcIo Rodrigues PSDS PSDBlPTS
Nlmério MInInda P1'
Paulo Delgado PT
Ronaldo VuconcelJos PFL
ZeZé PerT8lla PFL
T.'dI~:10

E8PlRlTO SANTO

NRton Baiano PPB
RIta Camata PMDB PMDBIPSTJPTN
Total.___: 2
RIO DE JANEIRO
A1c1one oAthayde PPB
Jair BoIsonaro PPB
Mattos N88Cfmento PST PMDBJPSTJPTN
Mnton Temer PT
Roberto Jefferson PTB PSDBlPTB
TaIaI. AuMnt.: 5
810 PAULO
cel80 Glgllo PTB PSDBIPTB
lera BemlU'dl PT,
JondeAbnlu PTN PMOBIPSTJPTN
lMnarllne PoeeIta PMDe PMDBlPSTIPTN
RIcardo Bermlnl PT
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Partido Bloco
TaIII.....nt.. : 5
MATO GROSSO

Celclta Pinheiro PFL
L1no Rossi PSDB PSDBIPTB
Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PT~

Pedro Henry PSDB PSDBlPTB
Rlcarte de Freitas PSDB PSDBIPTB
Total de Ausent.. : 5
DISTRITO FEDERAL

Wlgberto Tartuce PPB
Total de Au8erUs: 1
GOIÁS

Geovan Freitas PMDB PMDB/PSTIPTN
L(lcia VAnia PSOB PSOB/PTB
Pedro Canedo PSOB PSOBIPTB
Ronaldo Calado PFL

Total de Alill8MeS: 4
MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho PMDB PMDBIPSTIPTN
Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Max Rosenmann PSDB PSOB/PTB
Rafael Greca PFL
Werner Wanderer PFL
Total di Ao..... : 3
SANTA CATARINA

Luci Choinackl PT
Pedro Bittencourt PFL
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB
Total. Ausentes: 3
RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMOB PMOB/PST/PTN
Total di Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 08 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

Junho de 2000

,.,
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
I

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CELINA

FERREIRA BASSEL MENDES, ponto nO 113.524, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Terceiro Suplente dos Secretários.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 31 de mnin de 2000.
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o PRESIDEND DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RBSOL\'B exonerar, ,de acordo com o artigo

'35, item'I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GISELA

BLIAS, ponto nO 12.886, do cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Cârn~ra dos

Deputados, que exercia no Gabinete do primeira-Secretário, a

partir de l° de junho do corrente ano.

cf.\MARA DOS DEPUTADOS, em 3J. de mélin de 2000.
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Ao

O PRESIDBNTEDA CAMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de' acordo com o artigo 35,

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, BOZANA

~BEIRO SIL~, ponto nO 112.707, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da

Câmara. dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro

Suplente dos Secretários.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,' em 31- 'de maio de 2000.
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o ,PRBSIDD1'm DA CÂlGRA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alí.nea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho àe 1990,

RBSOLVB exonerar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ

IlAMIL'l'OH MlSQUITA 8BZDItA, ponto nO 110.987, do cargo de

Assistente Técnico. de G~binete Adjunto B, 'CNE-ll, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Primeiro-Secretário.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 3.'1 de maio de 2000.
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A

O PRESIDEN'rE DA CAMM\A DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alinea 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, PAULO

14uaÍCIO BAlUU)S, ponto nO 110.293, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-l1, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Prirneiro

Secretário.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 31 de maio de 2000.
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o

DBPO'1'ADOS I

".

PRESIDBNTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o art igo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

ROBBR~ JOBGB BBZERRA LADa%STCN, ponto n° 112.504, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-l1, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Primeiro-Secretário.

<:AMARA nos DEPUTADOS, em 31 de iÍlaío de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no ,USO das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea na", 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 forma do artigo 9°, i tem

II, da Lei n° 8.112, citada, A'URELlCE MEIRBLES LIMA para

exercer, na ComissAo de Seguridade Social e Familia, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Com~ssões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 31 de 7Ils;i.o de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Le{ nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, ci'tada, FABRIZIA I'ABIANNB E SILVA para

exercer, na Comissao de' Seguridadé Social e Familia, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-l4, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da.

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 31 de maio de 2000.

~=JL '!BMBR
sidente
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DEPUTADOS,

A-

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, rvo ~ERLrNDE para exercer, no

Gabinete do Líder do Partido do Movime.nto Democrático

Brasileiro, .o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

2° do Ato da Mesa nO 02, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 3J.-oo maio de 2000.
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A _

O PRESIDENTE. DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho d!= 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ GERALDO BARBOSA para

exercer, na Comiss!o de Seguridade Social e Familia, da

Coordenação de Comissões Peprnanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato dá

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em J1 de de 2000.
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o PRESID:DT'm "'"DA CMmRA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, allnea "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 forma do artigo 9° ,

item II, da Lei nO B.112, citada, JOSÉ 'BAlaLTOH MESQUITA

BBZDRA para exercer, no Centro de Informática, o cargo de
. .

A~sistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-l1, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do Ato

da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em3! de mait> de 2000.
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DBPU'lADOS ,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere Q

artigo 1°, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o ar1;:.igo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 90
, item

11, da Lei nO 8.112, .citada, MARILENB MAIA RIBEIRO para

exercer, na Comis~~o de Seguridade Social e Família, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo ~e As~~s~or Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 31 de maio

~
~

HI Ii TBMBR
Pr si ente

de 2000.
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DEPUTADOS,

"'"O PRBSIDBN'rB DA CAMARA DOS

no us.o das atribuiçOes que lhe eon'fere o
~ -, ' ~ , - ,

artigo 1°, item I, alínea Pa", do Ato "da Mesa "nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8 .112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear I na forma do artigo 9°,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, PAULO MaURÍCIO BARROS para,
I

exercer, no Centro de Informática, o cargo de Assistente
I

Técnico de Gabinete Adjunto B , CNE-l1, do Quadro!de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo a~tigo l° do Ato da Mesa nO

37, de 30 de maio de 2000~

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 31 de .ma\io ~iooo.
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DEPUTADOS,

""O ,: PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, ROBERTO JORGE BEZERRA

LAOR:IS~ para exercer, I:10 Centro de Informática, o cargo de

Assistente Técnico ~e Gabinete Adjunto B, CNE-l1, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato

da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

cAMARA. DOS DEPUTADOS, em31 de maio de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPtJTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, SILVIO ~IRO GODÓI FILHO para

exercer, no Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo

artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa nO

01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS D~PUTADOS, em 31 de maio de 2000.
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A-

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DBPU'1'ADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I,' alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembrq de 1990,
I

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, RE~ GOMES TOLBDO 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, transformado pelo artigo 3° do Ato da

-,.Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o parágrafo

único do artigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de

1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 31 de maio de 2QQO-
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DEPUTADOS,

"..

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112" de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

II, da Lei nO 8.112, citada, WALDEIR FERREIRA MONTEIRO para

exercer, no Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa n° 77, de 11 de dezembro de 1997, combinado com o

parágrafo único do artigo lOdo Ato da Mesa nO OI, de,,·24 de

feve~eiro de 1999.

cÂMARA. DOS DEPUTADOS, em 31 de maio

ente

de 2000.



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

Solicita ao Sr. Ministro da Defesa
cópia do Relatório Final do acidente
ocorrido, em 1995, com a aeronave
PT-IHH.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.215, DE 2000

(Do Sr. Wellington Dias)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal, e na forma dos arts:115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja solicitado
ao Exmº Sr. Ministro da Defesa, o fornecimento a esta
Casa, por intermédio do Comando da Aeronáutica, de
uma cópia do Relatório Final do acidente aeronáutico
ocorrido, em 1995, com a aeronave PT-IHH, próximo
ao Aeroporto de Teresina.

Justificação

Em 23 de agosto de 1995, por volta das 20h, nas
proximidades do Aeroporto de Teresina, dcorreu um
acidente gravíss.imo com a aeronave PT-IHH, em que
perderam a vida o seu piloto e os seis passageiros
que estavam a bordo.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.214, DE 2000

.I.. Solicita informações ao Sr. Ministro
da uefesa no âmbito da Infraero, Sr. Ge
rald~ Magela da Cruz Quintão, sobre a
área a ser desapropriada no Município de
Guarulhos para a construção da 3! pista
do Aeroporto Internacional de São Pau
lo-Guarulhos.

Sr. Presidente:
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES Requeiro, nos termos do artigo 50, § 2º da
_ Constituição Federal, combinado com o artigo 116 e

REQUERIM;NTO DE INFORMAÇOES parágrafos do Regimento Interno da Câmara dos De-
N- 2.2~3, DE 2000 putados, sejam solicitadas ao Senhor Ministro da De-

(~o Sr. Ricardo Ferraço) tesa no âmbito da Infraero, Sr. Geraldo Magela da
Solicita informações ao Sr. Ministro Cruz Quintão, as seguintes informações:

do Planejamento, Orçamento e Gestão, 1. Qual a área exata a ser desapropriada pela
acerca dos critérios utilizados para a Infraero no Município de Guarulhos para a construção
compatibilização entre a realização da re- da 3!! pista do Aeroporto Internacional de São Pau-
ceita e a execução da despesa, sobre a lo-Guarulhos?
programação orçamentária e financeira 2. Pede-se anexar mapa da região com a área
do Poder Executi~o, para o Exercício d~ que irá ser desapropriada.
2000, conforme d~sposto no Decreto n- Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu-
3.473, de 18 de maio de 2000. tado Valdemar Costa Neto, Líder do PL.

Senhor Presidente, Vi
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui- oto

ção Federal, e nos termos dos arts. 115 e 116 do Re- Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
gimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en- tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi-
caminhado ao Sr. Ministro do Planejamento, Orça- menta Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.
menta e Gestão, o seguinte pedido de informações: Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu-

Solicitamos os critérios utilizados para realizar a tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re-
compatibilização entre a realização da receita e a lator.
execução da despesa, sobre a programação orça
mentária e financeira do Poder Executivo, para o
Exercício de 2000, conforme disposto no Decreto n2

3.473, de 18 de maio de 2000.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ricardo Ferraço.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.
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Tendo já se passado quase cinco anos daquela 3. Qual o impacto da expansão para os morado·
lamentável ocorrência, até hoje não houve uma divul· res da região, principalmente com relação ao tráfego,
gação formal do resultado da investigação das suas poluição?
causas prováveis, pelo Centro de Investigação e Pre- 4. Qual o custo total da obra?
venção de Acidentes Aeronáuticos, órgão técnico li· Nossa preocupação com r.elação à possível ex·
gado ao Comando da Aeronáutica. Apenas indícios pansão do aeroporto baseia'-se;. na apreensão dos
do que teria causado o acidente foram divulgados, moradores da região que, preocupados com os possí·
sem que se tivesse uma confirmação oficial. veis impactos negativos das obras na vida dos habi·

Em vista da grande comoção que se estabele· tantes da região, têm nos procurado.
ceu, à época, em Teresina, pela gravidade do aciden· A dificuldade de obtenção, de informações por
te e pela perda de sete vidas, algumas de pessoas· parte desses moradores, que não têm obtido sucesso
bastante relacionadas na cidade, embora saibamos no esclarecimento das suas dúvidas e preocupações.
que o Relatório Final de investigação do acidente tem Certa de sua compreensão subscrevo-me.
a finalidade primordial de prevenção de futuras ocor· Sala das Sessões, 22 de maio de 2000. Jandira
rências similares, consideramos que uma especial Feghali, Deputada Federal, PédoB/RJ.
atenção deva ser dada à população local, com a divul·
gação correta e oficial do que de fato contribuiu para Voto

aquela tragédia. Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
Essa a motivação que nos move a solicitação de tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi·

que seja requerida uma cópia do Relatório Final do mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.
acidente com a aeronave PT-IHH. Sala de Reuniões, 31 dê "maio de 2000. - Depu-

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu· tado Heráclito Fortes, Prir:ne;'ro Vice-Presidente, Re-
tado Wellington Dias. lator.·

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 19 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.216, DE 2000

Solicita informações sobre expan
são do aeroporto de Jacarepaguá.

Senhor Presidente,

Vimos através deste requerer a V. ExA, nos ter
mos do art. 116 do Regimento Interno, seja solicitada
ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa, informações relati
vas à proposta de expansão do aeroporto de Jacare
paguá, objetivando responder às seguintes,questões:

1. Qual o objetivo da expansão do aeroporto?

2. Qual o il1)pacto ambiental que as obras de ex
pansão trariam?

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1!! Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.218, DE 2000

(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda informações por escrito acerca
do Procedimento Licitatório CECOP n2

981138 e à contratação cpm dispensa de
licitação CECOP n5! 98/30'3, levados a efe
ito pelo Banco do Brasil:S.A.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. EXª, com ba"se no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e nos arfs 115, I, e 116, 11, b,
do Regimento Interno, tendo em vista o instituto da
supervisão ministerial, que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas informações por escrito ao Sr. Ministro de
Estado da Fazenda, no sentido de esclarecer esta
Casa quanto aos seguintes aspectos, relacionados
ao Procedimento Licitatório CECOP nº 98/138 e à
contratação com dispensa de licitação CECOP nº
98/303, levados a efeito pelo Banco do Brasil S.A.:

a) Qual a justificativa técnica ou de fundo econô
mico para que o objeto da licitação anteriormente alu
dida tenha sido fracionado em lotes correspondentes
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às regiões geográficas, tendo em vista que a tais re- pelos esclarecimentos prestados. Em contrapartida,
giões nao corresponde nenhum critério de departa- se confirmadas as intenções improbas dos que con-
mentalização adotado pela entidade que promoveu a duziram a licitação, deverão ser imediatamente acio-
licitação? .. ' nados os meios de controle disponíveis, a fim de que

b) Em que se funda a necessidade de manter a sejam de pronto sanadas as irregularidades, até por-
empresa participante do procedimento - e potencial que o resultado prático de todo o processo foi a con-
contratada - filial nas .capitais de todos os Estados tratação de licitante que exigiu preço bastante superi-
abrangidos em cada.lote licitado, ou, em outros ter- or ao de outra participante do certame.
mos, quais os motivos para que se considere o cum- Conta-se, pois, com a sensibilidade dos inte-
primento dessa exigência indispensável ao adimple- grantes da douta Mesa para que o quanto antes se
mento das obrigações do contratado? . possa dar desenlace ao grave problema aqui assina-

c) Quais as circunstâncias objetivas que justifi- lado.
caram o emprego do art. 24, IV, da Lei n2 8.666/93, na Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu-
celebração do contratQ ,administrativo derivado do tado Rubens Bueno.
procedimento CECOP 98/303?

Justificação

A sociedade já há muito se enfastiou com os de
sonestos recursos usados e abusados pelos adminis
tradores públicos para contornar a legislação e favo
recer seus apadrinhados. Concorrências viciadas,
concursos públicos fraudados, emprego abusivo de
parentes e correligionários incompetentes, tudo isso
vem causando um repúdio cada vez maior à cons
ciência da população.

O objeto deste requerimento é justamente um
desses escândalos. O Banco do Brasil, instituição
centenária, até segunda ordem acima de qualquer
suspeita, vem de promover uma licitação de legalida
de no mrnimo duvidosa. Fracionou o objeto da licita
ção em um critério que não se ajusta com as peculia
ridades de sua vasta estrutura organizacional. Além
disso, impôs exigência cuja utilidade reputa-se, pelo
menos a um primeiro exame, extremamente questio
nável, obrigando aos licitantes que mantivessem filia
is em todas as capitais de Estado das regiões abran
gidas pelos diversos lotes licitadosv'

São procedimentos que gera~, mesmo para os
leigos, severas desconfianças de direcionamento do
resultado da competição. Ao que"tudo indica, promo
veu-se a adaptação do edital à&condições concretas
de um dos competidores, o que/gera uma brutal inver
são de valores, porque são as empresas interessadas
que devem adaptar-se aos t".mos do edital e não o
contrário.

Destarte, para afastar as desconfianças que in
felizmente ficaram pairando sobre a reputação da
quela estimada instituição bancária, patrimônio indis
cutrvel do povo brasileiro, adquire enorme importân
cia a iniciativa aqui defendida. Se tudo foi efetivamen
te feito de acordo com as necessidades da adminis
tração, nada se terá a opor e ficaremos todos gratos

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituiçao Federal, e com os arts. 11&e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re- '
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heráclito

fortes, 19 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INfORMAÇÕES
N2 2.219, DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Integra
ção Nacional informações sobre obras
executadas pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS, em
convênio com o Exército, no Estado de
Pernambuco.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex'l, com base no art. 24, incisos

XI e XIV do Regimento Interno, que sejam solicitadas
ao Sr. Ministro da Integração Nacional informações
sobre obras executadas pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS, em convênio
com o Exército, no Estado de Pernambuco.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2UOO. - Depu
tado Clementino Coelho.

Justificação

Como conseqüência da inadimplência de em
presas que haviam sido contratadas para execução
da obra "Canal Adutora do Oeste", no Estado de Per
nambuco, o Dnocs, órgão subordinado ao Ministério



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heráclito

fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
, -t,.I2 2.221, DE 2000

(De;> Sr. Jair Meneguelli)

Solicita informações ao Ministro da
Saúde sobre gastos com Sistema Único
de Saúde - SUS - no Município de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,

Justificação'

No dia 29 de fevereiro de 2000, recebemos do
Ministério da Integração Nacional informações quan
to às debêntures emitidas pelo Fundo de Investimen
to do Nordeste - FINOR, com os valores totais venci
dos por Estado e por Setor de produção.

Dessas debêntures, duas categorias foram ex
plicitadas: as conversíveis e as simples. Setores em
presariais inadimplentes com debêntures simples
têm pleiteado a sua transformação para a categoria
conversível, propiciando a que os devedores possam
transformar esses títulos em ações de suas empre
sas, cujo titular seria o Finor. .

Em face desses fatos, solicitamos as seguintes
informações em relação aos beneficiários das emis
sões das debêntures simples:

a) a relação de todas as empresas com debên
tures simples vencidas, informando o valor total devi
do por cada uma delas, no estado de Pernambuco;

b) o estágio de cobrança de cada dfvida, identifi
cando se está na esfera administrativa ou judicial, es
clarecendo a situação de cada empresa inadimplente.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.
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da Integração Nacional, responsável pela obra, esta- bêntures simples emitidas pelo Fundo de Investimen-
beleceu ajuste com o Exército para substituir a em- to do Nordeste - FINOR, no Estado de Pernambuco.
presa inadimplente, visando que este corpo das For- Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu-
ças Armadas brasileiras pudesse garantir a plena tado Clementino Coelho.
execução de uma obra vital para o abastecimento de
água do sertão pernambucano.

Tomando conhecimento que o Exército vem
executando, não só esta obra, bem como outras em
Pernambuco, solicito as seguintes informações:

1) a relação de todas as obras de competência
do Dnocs, que estão em execução sob a responsabili
dade do Exército, no Estado de Pernambuco;

2) a relação das empresas contratadas pelo
Exército em todas as obras referidas no item 1, com a
cópia do contrato social de cada empresa;

3) os valores ajustados com as empresas con
tratadas pelo Exército, informando a modalidade de li
citação utili~adapara contratação de todas elas.

4) a situação de todas as obras no que se refere
ao pagamento dos serviços prestados pela União e o
adimplemento das empresas quanto ao atendimento
dos prazos ajustados. .

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art 50, § 2º, da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1g Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N~ 2.220, DE 2000

(Do Sr Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Integra
ção Nacional informações sobre as em
presas inadimplentes em relação as de
bêntures simples emitidas pelo Fundo de
Investimento do Nordeste - FINOR, no
Estado de Pernambuco.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. ExIl, com base no art. 24, incisos
XI e XIV do Regimento Interno, que sejam solicitadas
ao Sr. Ministro da Integração Nacional informações
sobre as empresas inadimplentes em relação às de-
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"Brasil"
pág.11.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. Deputado Heráclito For

tes, Primeiro Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.

Correio Braziliense
24-5-2000

Casos de dengue no Ceará dobram

O número de casos de dengue no Ceará mais
que dobrou este ano em relação ao mesmo período
do ano passado. De janeiro até agora, foram registra
dos 4.657 casos da doença no estado. Nos mesmos
meses de 1999, o número ficou em 1.732 - um cresci
mento de 168,9%. Segundo a coordenadora de Políti
cas de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do
Estado, Marilac Meireles, o principal fator responsá
vel pela proliferação da doença foi a maior incidência
de chuvas no Ceará neste começo de ano. "O acúmu
lo das águas é fundamental para a reprodução do
mosquito transmissor. Nos dois anos passados, como
foram de seca, houve menos casos, o que é natural".
Não houve mortes e apenas um registro de dengue
homorrágica foi confirmado. (Agência Folha)

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, Primeiro Vice-President~, no exercí
cio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 2.222, DE 2000 I

(Do Sr. Eunício Oliveiral

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde a respeito das providências to
madas para que se solucione o apareci
mento do mosquito Aedes aegypti, no
Estado do Ceará, onde de janeiro a até a
presente data, foram registrados 4.657
casos de doença no Estado.

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- Senhor Presidente,
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Requeiro a V. Ex!! com base no art. 50 da Consti-
Interno desta Casa, solicito a Vossa Excelência seja tuição Federal e na forma dos arts. 115 e 166 do Regi-
encaminhado ao Excelentíssimo Ministro da Saúde, o menta Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
seguinte pedido de infor"mações: informações ao Sr. Ministro da Saúde no sentido de es-

1. Qual é o montante de recursos do Sistema clarecer esta Casa quant~ .às providências administra-
Único de Saúde - SUS - que foi repassado ao Muni- tivas tomadas pára qúe se solucione a questão do apa-
cípio de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo recimento do foco de dengue, no Estado do Ceará.
em 1998, 1999 e em 2000? J t'f' _

O ' , . t 't - I us I Icaçao2. mumclplo encon ra-se em SI uaçao regu ar
quanto às prestações de contas desses recursos ao Conforme foi noticiado no jornal Correio Brazili·
Ministério da Saúde? ense, edição de 24-5-00, em que registra o apareci-

3. Queira Sua Excelência fornecer cópia das re- menta do mosquito Aedes aegypti tomando propor-
feridas prestaçaes de contas de tais recursos. ções de epidêmicas na região como pode ser compro-

4. Queira Sua Excelência discriminar como está vado pelos dados que, somente no Estado do Ceará,
sendo gasto o montante repassado à Prefeitura Muni- foram constatados 4.657 casos de dengue neste ano.

cipa!. Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu-
tado Eunício Oliveira.Justificação

Tais informações justificam-se pelo fato de que o
Município de São Caetano do Sul não tem demons
trado interesse em prestar contas à população sobre
a utilização desses recursos.

Levando-se em conta nossa prerrogativa de fisca
lização dos atos do Poder Executivo, é necessário que
essa Casa tenha uma avaliação clara e precisa sobre a
situação real dos recursos do Sistema Único de Saúde.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jair Meneguelli.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.. ,
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.223, DE 2000

(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, acerca da reestruturação do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos termos dos arts. 115 e 116, do Re
gimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte pe
dido de informações:

Matéria recentemente veiculada na revista Di
nheiro, dá conta de que o Ministério da Fazenda en
comendou um estudo à consultoria Booz Allen, com o
objetivo de subsidiar a reestruturação do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica, além de mudanças de
rumo de três outros bancos federais: BNDES, Banco
da Amazônia e Banco do Nordeste.

Uma análise realizada no ano passado pelo
Banco Central, mostra que o rombo dos dois maiores
bancos públicos do País, chega a R$55 bilhões, sen
do a CEF responsável por R$35 bilhões, e R$20 bi
lhões estão à conta do Banco do Brasil.

O estudo encomendado pelo Ministério da Fazen
da à consultoria Booz Allen, afirma que uma reforma a
ser realizada nos cinco bancos federais é uma questão
inadiável, de maneira a garantir a continuidade do funci
onamento dos mesmos, que atuam de forma desorde
nada, deficitária e, muitas vezes, competindo entre si,
disputando os créditos dos estados e municípios.

Outro problema apontado pelo estudo é a ques
tão da "alavancagem" ocorrida na CEF, ou seja, reali
zar financiamentos além dos recursos disponíveis em
caixa. No último ano, o índice de alavancagem na
CEF chegou a 31.4, enquanto o mesmo índice dos 80
maiores bancos brasileiros foi de 9.4.

Quanto ao Banco do Brasil, um dos principais
problemas identificados foi quanto à inadimplência da
carteira agrícola, sendo que o banco já perdeu duas
vezes o valor do seu patrimônio e teve de recorrer a
aportes financeiros do Governo.

Diante do acima exposto, solicitamos o que se
segue:

- A veracidade das informações veiculadas; e
- O estudo realizado pela consultoria Booz

Allen, encomendado pela Comif, divisão do Ministério
da Fazenda responsável pelos cinco bancos federais.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Ricardo Ferraço.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2l!, da Cons

tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice~Presidente.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, Primeiro Vice-Presidente, no exercí-
cio da Presidência. '

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.224, DE 2000

(Do Sr. Aldo R~belo)

Solicita informações sobre reconhecI
mento de cursos superiores de instituições
educacionais do Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e
115, do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Educação,
no sentido de esclarecer esta Casa quanto à situação
relativa ao reconhecimento dos cursos superiores do
Estado de São Paulo constantes da lista em anexo.

Justificação

Como decorrência da atual política de ensino
superior, de responsabilidade do Ministério da Educa
ção, foram estabelecidos novos critérios para a cria
ção-e para o credenciamento de cursos superiores.

A conclusão de um curso reconhecido pelo
MEC é, geralmente, condição para obtenção do regis
tro para o exercício profissional e para o acesso pleno
ao mercado de trabalho.

Esta é, portanto, uma questão essencial para a
vida de milhares de brasileiros que cursaram, ou estão
cursando, estabelecimentos de educação superior.

Não obstante a importância desta credencial, são
poucas as informações disponíveis sobre o reconheci
mento de muitos cursos universitários. Este é o caso
dos cursos do Estado de São Paulo, listados em anexo.

Pelo que se sabe, há cursos cujo protocolo do
processo de reconhecimento data de 1997, sem que,
até o presente momento, nenhuma decisão final te
nha sido tomada.

Por isto, para informação dos estudantes matri
culados nas instituições que integram a lista em ane
xo, faz-se necessário que o MEC informe a situação
dos processos de reconhecimento de cada um dos
cursos arrolados.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Aldo Rebelo.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-/00. - Deputado Heráclito

Fortes, Primeiro Vice-Presidente, no exercí
cio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.225, de 2000

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita informações do Senhor Mi
nistro do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre planos de privatização do
setor de saneamento básico.

Senhor Presidente,
São enormes os reflexos dos serviços de sane

amento básico na saúde pública, na previdência soci
al e na economia de um modo geral. Estimativas do
Ministério da Saúde indicam que a aplicação de um
real em saneamento é capaz de economizaraté cinco
reais em gastos com a saúde curativa (serviços médi
cos e hospitalares e medicamentos). Bons serviços
de saneamento reduzem os custos com pensões e
aposentadorias desafogando a Previdência Social,
aumentam a produtividade da mão-de-obra e abrem
caminho para o desenvolvimento econômico esocial.

A universalização dos serviços de saneamento
básico, independentemente da lucratividade imedia
ta que possam proporcionar, eleva e mantém a quali
dade de vida do povo, reduzindo seu sofrimento e,
conseqüentemente, aliviando as tensões sociais.

A prestação de serviços de saneamento básico,
em particular de abastecimento público de água potá
vel e de esgotamento sanitário, por outro lado, consti
tuem monopólios naturais, pois é impensável, em
qualquer cidade do mundo, a existência de duas ou .
mais redes de água ou de esgotos em uma mesma
rua, pertencentes a empresas diferentes e que con
corram entre si.

A abordagem desses serviços como empreen
dimentos empresariais, com a finalidade de obter lu
cros financeiros, portanto, não se justifica, tanto sob o
ponto de v~asocia1, -cõmo técnico.

- -Nõêntanto, percebe-se a movimentação do Go-
-verno Federal no sentido de promover a privatização
desses serviços, seja mediante a pressão para a ven-

da de empresas estaduais de saneamento, seja por
meio do incentivo à sua concessão, pelos municípios,
a empresas privadas. De qualquer das hipóteses, po
derão resultar grandes prejuízos para nossa socieda
de, pois a retirada do Poder Público desse setor signi
ficará a estagnação dos índices atuais de atendimen
to, deixando à margem as populaçoes mais carentes
e com baixa ou nenhuma capacidade de pagamento
pelos serviços prestados. É, pois, fundamental que o
Congresso Nacional seja convenientemente informa
do de como o tema está sendo tratado no âmbito do
Poder Executivo, mais particularmente pelo Conselho
Nacional de Desestatização, presidido pelo Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Assim, requeiro a V. Ex!!, com base no art. 50 da
Constituição Federal, e na forma dos artigos 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, que, ouvida a Mesa;sejam solicitadas ao Senhor
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão as in
formações seguintes.

1 - Em relaçâo à política de privatização adota
da pelo Governo Federal, está em pauta a elaboração
de um programa de privatização do setor de sanea
mento básico? Caso afirmativo, explicitar os funda
mentos e fornecer cópias do programa.

2 - No programa de privatização do setor de sa
neamento básico, estão incluídas as empresas esta
duais de saneamento e, em particular, a SABESP 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo?

3 - Qual o cronograma previsto para execução
\

dd,programa de privatização e qual o modelo propos-
to?'

4 - O BNDES pretende financiar a privatização
do setor de saneamento básico? O financiamento in
clui empresas multinacionais?

5 - No momentoqúais empresas de saneamen
to básico estão sendo preparadas para privatização?

6 - Qual a meta fiscal pretendida para a União e
para os Estados, mediante a privatização do setor de
saneamento básico?

7 - Existe deliberada redução de investimentos
e cortes de gastos no -setor de saneamento básico,
tendo em vista viabilizar o processo de privatização
deste?

a- Qual o montante de recursos orçamentários
da União, para o exercício do corrente ano, destina
dos à execução de programas e projetos no setor de
saneamento básico?



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 2.227, DE 2000

(Da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da A~riculil.lral >;ll do tl.b9.~2~"!m~fil:@~obi'a

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, Primeiro Vice-Presidente, no exercí
cio da Presidência.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

OF.-P. n2 70/20oo

Brasília, 18 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no

sentido de numerar e encaminhar à Mesa o requeri
mento de informações, em anexo, de autoria desta
Comissão, que solicita informações ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento sobre procedimentos
da Superintendência Regional da Companhia Nacio
nal de Abastecimento (CONAB) em Goiás, conforme
o Requerimento n!l27/2000, de autoria dos Deputa
dos Gilmar Machado e Pedro Wilson, aprovado na re
união ordinária do dia 17-5-2000.

Certo de contar com sua atenção, renovo a Vos
sa Excelência os meus protestos de estima e consi
deração. - Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Pre
sidente.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31 de maio de 2000
Deputado Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente, no exercício da Presidência.
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9 - Quais são os programas do setor de sanea- ços mais elevados do País, resultando num conflito
mento básico previstos no Plano Plurianual, com os entre o Governo do Estado e os empresários do se-
respectivos investimentos? tor, que reivindicam a redução do ICMS, medida

10 - Por que os recursos sociais do FGTS e do que, adotada, traz reflexos significativos sobre as fi-
FAT não estão disponíveis para financiamento de in- nanças estaduais. Faz-se neces$ário, portanto, dar
vestimentos no setor de saneamento básico? Existe a conhecimento da realidade dos preços praticados
possibilidade de retomada da liberação desses recur- pelos distribuidores, revendedores e postos de ser-
sos públicos para financiar investimentos nesse setor? viço, para que sejam adotadas, por parte da socieda-

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu- de e do Governo Estadual post~ras que possibilitem
tado Aldo Rebelo. mudar a situação atual, toniando justa a relação de

consumo no setor. "
Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu

tado Vicente Caropreso, PSDB/SC.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons

tituição Federal, e com os arts 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de.maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Voto
Estando de acordo com o art. 50 § 2!l da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.226, DE 2000

Solicita Informações ao Ministro das
Minas e Energia, sobre o preço dos com
bustíveis praticados pela Petróleo Brasi
leiro S.A. - PETROBRAS.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex!!, com base no art. 50 da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as informações
abaixo enumeradas, ao Senhor Ministro das Minas e .
Energia, Rodolpho Tourinho Neto.

1. Quais são os fornecedores de gasolina, ál
cool, óleo diesel e gás, para o Estado de Santa Ca
tarina?

2. Quais são os preços de venda dos combustí
veis praticados pela Petrobras aos distribuidores e re
vendedores de gasolina, álcool, óleo diesel e gás
para o Estado de Santa Catarina?

3. Qual é o preço de venda da gasolina, álcool,
óleo diesel e gás nos Estados brasileiros e o preço
médio nacional?

4. Como são formados os preços no setor?

Justificação
Diariamente temos recebido denúncias sobre a

formação de cartel na rede de distribuição e varejis
tas em Santa Catarina, onde são registrados os pre-
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procedimentos da Superintendência Re- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
gional da Companhia Nacional de Abas- N9 2.228, DE 2000
tecimento (CÇ)NAB) em Goiás. (Da Comissão de Fiscalização

S h P 'd 't" Financeira e Controle)en or resl en e,
Em atendime,nto à decisão proferida por este Solic~_JnfC?rmações ao Senhor Mi-

colegiado em reunião ordinária realizada em 17 de nistro de- Estado da Justiça sobre a em-
maio de 2000, requeremos a Vossa Excelência, nos presa Top Vida.
termos do art. 50, §' 22, da Constituição Federal, e Senhor Presidente,
arts. 115 e 116, do ~e,gimento Interno desta Casa, Em atendimento à decisão proferida por este
q~e, ouvida a Me~~, seja envi~do pedido de inform~- colegiado em reunião ordinária realizada em 1i de
çao ao Senhor MInistro da Agricultura e do Abastecl- maio de 2000, requeremos a Vossa Excelência, nos
mento sobre procedimentos da Superintendência Re- termos do art. 50, § 22 , da Constituição Federal, e arts
gional da Companhia Nacional de Abastecimento 115 e 116, do Regimento Interno desta Casa, que,
(CONAB) em Goiás, no que se refere a: ouvida a Mesa, seja enviado pedido de informação ao

1. Relação das empresas de alimentos formula- Senhor Ministro de Estado da Justiça sobre a empre-
dos constantes dos cadastros da Superintendência sa Top Vida, no que se refere a:
Regional da Conab em Goiás; 1. Em que legislação apoiou-se o Ministério da

2. Relação das empresas, seus respectivos re- Justiça para conceder autorização para o funcionamen-
presentantes e demais presentes na reunião promo- to da empresa Top Vida, que promove sorteios pelaTV.
vidapela Conab/G~, ocorrida no Hotel La Residence, 2. Cópia do ato ministerial que autorizou formal-
no dia 18-1-2000, a~ ..13,h,oras. mente o funcio,namento da empresa.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu- 3. Quais são as denúncias de possfveis clientes
tado Márcio Reinaldo Moreira, Presidente. lesados, ou reclamações que o Ministério da Justiça

Voto tem conhecimento? Quais foram as providências ado-
Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons- tadas?

tituição Federal, e com os art. 115 e 116, do Regimen- 4. Em função das denúncias, que providências
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento. adotou o Ministério da Justiça?

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu- Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu-
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re- tado Márcio Reinaldo Moreira, Presidente.
lator. Voto

Defiro, ad referendum da Mesa. Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
Em 3-5-00. - Deputado Heráclito For- tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi-

tes, Primeiro Vice-Presidente, no exerc(ico menta Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.
da Presidência. Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. Deputa-

do Heráclito Fortes, Primeiro Vice- Presidente, Re
lator.

BrasrJia, 18 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no

sentido de numerar e encaminhar à Mesa o requeri
mento de informações, em anexo, de autoria desta
Comissão, que solicita informações ao Senhor Minis
tro de Estado da Justiça sobre a empresa "Top Vida",
conforme Requerimento nº26/2000 de autoria do De
putado Wellington Dias, aprovado na reunião ordiná
ria do dia 17-5-2000. :

Certo de contar com sua atenção, renovo a Vos
sa Excelência os meus protestos de estima e consi
deração. - Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Pre
sidente.

Defiro, ad referundum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, Primeiro Vice-Presidente, no exercf
cio da Presidência.

OF-P 72/2000

Brasflia, 18 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no

sentido de numerar e encaminhar à Mesa o requeri
mento de informações, em anexo, de autoria desta
Comissão, que solicita informações ao Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda acerca de reportagem pu
blicada no jornal Folha de S.Paulo sobre o empresá-
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Banco Central, Receita e Procuradoria da
República investigam ex-proprietário

do Bozano, Simonsen

Júlio Bozano tinhà caixa-dois no banco e ulava
va" dinheiro, acusa empresário

REQUERIMENTO NR 25/2000
(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda acerca de
reportagem publicada no jornal Folha de
S.Pllulo, do dia 7 de maio de 2000, cader
no "Dinheiro" sob o título "Júlio Bozano
tinha caixa dois no banco e 'lavava' di
nheiro, acusa empresário.

Senhor Presidente,
Vimos requerer a Vossa Excelência, ouvidos os

ilustres demais integrantes desta Comissão e com

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.229, DE 2000

(Da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda acerca de
reportagem publicada no jornal Folha de
S.Paulo sobre o empresário Júlio Bozano

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por este

colegiado na reunião ordinária realizada em 17 de
maio de 2000, requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 50, § 22 , da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116, do Regimento Interno desta Casa,
que, ouvida a Mesa, seja enviado pedido de informa
ção ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda acerca
de reportagem publicada no jornal Folha de S.Paulo
sobre o empresário Júlio Bozano, no que se refere a:

1. A referida reportagem faz alusão a investiga
ções que estariam sendo conduzidas pela Receita Fe
deral e Banco Central nas empresas pertencentes ao
empresário Júlio Bozano. São procedentes estas infor
mações? As investigações já se encontram conclusas?
A que conclusões chegaram os auditores? Quais as
providências que foram adotadas a partirdo resultado?

2. É verídica a informação de que o Banço Cen
trai pretende inabilitar o banqueiro Júlio Bozano de ter
ou até dirigir instituições financeiras. Com base em
que seria tomada tal decisão?

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Márcio Reinaldo Moreira, Presidente.
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rio Júlio Sozano, conforme Requerimento nº25/2000, fundamento no artigo 24, XI e XIV, do Regimento Interno
de autoria do Deputado Wellington Dias, aprovado na desta Casa, seja encaminhado ao Senhor Ministro de
reunião ordinária do dia 17-5-2000. Estado da Fazenda a seguinte solicitação de infonnações:

Certo de contar com sua atenção, renovo a Vossa 1. A referida reportagem faz alusão a investiga-
Excelência os meus protestos de estima e consideração. ções que estariam sendo conduzidas pela Receita Fe-
- Deputado Marcio Reinaldo Moreira, Presidente. deral e Banco Central nas empresas pertencentes ao

empresário Júlio Bozano. São procedentes estas infor
mações? As investigações já se encontram conclusas?
A que conclusões chegaram os auditores? Quais as
providências que foram adotadas a partir do resultado?

2. Desejamos saber se é verídica a informação
de que o Banco Central pretende inabilitar o banquei
ro Júlio Bozano de ter ou até dirigir instituições finan
ceiras. Com base em que seria tomada tal decisão?

Justificação

Senhor Presidente, a matéria a que nos referimos,
publicada no prestigioso jornal Folha de S.Paulo, cuja
cópia anexamos, trazem denúncias da mais alta gravi
dade e merecem a atenção cuidadosa desta Casa. De
núncias de caixa-dois, sonegação fiscal, evasão de divi
sas, entre outras fazem-nos crer num verdadeiro mar de
lama que precisa ser rigorosamente investigado pelas
autoridades monetárias, fiscais e policiais.

É importante ressaltar que o banqueiro não
compareceu ao depoimento na CPI dos Bancos,
quando enviou representantes que nem foram ouvi
dos pelos senadores. As afirmações do Senhor Yssu
yuki Nakano, mencionado na reportagem da Folha,
levam a crer que realmente existem ações que mere
cem ser melhor explicadas pelo banqueiro e seus as
sessores.

Esta Comissão tem, portanto, o importante pa
pei constitucional de ser a ponta de lança nesse pro
cesso investigativo, a bem da moralidade pública,
através de aperfeiçoamento dos mecanismos de fis
calização do Estado, bem como de coibir o que se
transformou numa verdadeira praga em nosso País,
que é a sonegação fiscal e a evasão de divisas.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal, PT-PI.

Folha de S.Paulo 
São Paulo, domingo, 7 de maio de 2000

Dinheiro - 2-9/2-10
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David Friedilander .
Felipe Patury
da Reportagem Local

O empresário Yssuyuki Nakano tem uma' historia
sórdida para contar. "Eu em testa de ferro de Júlio Boza
no", afirma. Nakano conta que operou por cinco anos o
caixa-dois do Banco Bozano, Simonsen e faz acusações
que atingem a reputação do banqueiro Júlio Bozano- bi
lionário que já foi chamado de barão do aço, é o capitão
da Embraer e está entre os 400 homens mais ricos do
mundo, segundo a revista norte-americana Forbes.

Em suas denúncias a respeito de Bozano, Na
kano menciona sonegação de impostos, evasão de
divisas e até casos de suborno. Teria participado dire
tamente dessas operações a mando de Júlio Bozano
e de Fernando Guerreiro, que foi vice-presidente exe
cutivo do Bozano, Simonsen e homem forte do banco.

Yssuyuki Nakano afirma que prestou serviços
ao Bozano entre 1987 e 1993. Resolveu falar agora
porque está sendo investigado por lavagem de dinhe
iro na Comissáo Parlamentar de Inquerito do Narco
tráfico. "Preciso mostrar que meu dinheiro véio de um
banco e não de traficantes de droga. Nao tenho outra
saída", explicou o empresário à Folha.

Além disso, o empresário é movido por um de
sejo de vingança. Ele foi multado pela Receita em
R$28 milhões e estava certo de que o Bozano iria as
sumir a conta. o que não aconteceu. Nakano, que co
manda pequenas empresas e fazendas a partir de
Campinas (SP), contou sua história pela primeira vez
em setembro, num depoimento sigiloso a integrantes
da CPI dos Bancos. Ele deixou com os senadores
duas pastas de documentos.

Entre eles há uma declaração, regisarada em car
tório, na qual um ex-executivo do Bozano relata que re
cebia ordens da presidência para esconder milhões de
dólares destinados a Nakano. O dinheiro era escondido
no forro da instituição, segundo o relato. O caso está
sendo investigado pelo Banco Central, pela Receita Fe
deral e pela Procuradoria-Geral da República.

O BC confirmou oficialmente à Folha que inves
tiga o caso. Só aguarda a coleta de documentos anti
gos do Bozano, Simonsen para abrir um processo ad
ministmtivo contra os responsáveis.

Na Receita, o assunto é acompanhado pessoal
mente pelo Secretário Everardo Maciel.! Em alguns
pontos, as informações de Nakano reforçam suspei
tas que os auditores do Banco Central e a Receita ti
nham a respeito do Bozano, Simonsen.

"Poderemos abrir um inquérito policial", diz o
procurador Paulo Fernando Corrêa, destacado para
apurar o caso. Todas as operações antecedem a ven-

da do Bozano, Simonsen para o grupo espanhol San
tander, em janeiro deste ano.
o, "Esse sujeito (Nakano) é um desqualificado, que
Ja nos trouxe muito transtorno e prejuizo", afirma Carl
yle Wilson, presidente da holding que controla os ne
gócios de Júlio Bozano.

"Ele nunca trabalhou para o banco e era um cli
ente que só deu problemas", diz Wilson.

Cliente vip
Yssuyuki Nakano conta que foi muito mais que

um cliente do Bozano. Ele divide seu relacionamento
com o banco em duas fases. A partir de 1987, era
contratado para cobrar empréstimos atrasados do
Bozano. Um serviço que já prestava para os bancos
Boavista, Multiplic, Pontual e Bancesa.

O empresário relata que fazia acertos com os
devedores, que pagavam menos do que deviam. Na
kano ficava com 10% do que conseguia. O resto era
devolvido ao Bozano em duas partes. Uma entrava na
contabilidade oficial, a outra era feita "por fora".

Na segunda fase, teria montado negócios para
movimentar dinheiro clandestino da instituição. Em
1990, Guerreiro, o ex-vice-presidente. disse-lhe que
queria exclusividade para o Bozano. Por sua orienta
ção, comprou em 1990 as fábricas Guainco Pisos
Esmaltados e Righetto Equipamentos para Condicio
namento Físico.

As duas empresas, adquiridas com dinheiro do
banco, tinham crédito à vontade no Bozano. Pelos cál
culos de Nakano, US$50 milhões teriam passado pe
las contas das empresas até o final de 1993.

Ele assegura que grande parte dessa quantia foi
para o caixa-dois do banco, alguns milhões teriam
sido enviados para fora do país e muito desse dinhei
ro usado no suborno de juízes, para agilizar proces
sos de interesse do banco.

A operação do caixa-dois teria mudado depois
que as fábricas foram compradas: As duas empresas
tomavam empréstimos no banco. Em vez de ser apli
cado nas empresas, o dinheiro teria servido para fi
nanciar despesas particulares dos dirigentes do ban
co. Por isso, nunca era cobrado.

Relações pessoais
A aproximação entre o empresário e o banco foi

rápida. Em 1987, um executivo do Boavista apresen
tou Nakano ao gerente de contencioso do Bozano,
João Carlos Niendes, hoje aposentado. Nakano recu
perou créditos em liquidação do Bozano até chamar a
atenção da direção.do banco.

"Dr. Júlio e o Guerreiro me chamaram para tra
balhar apenas com o Bozano", afirma Nakano. "Pedi-
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ram que comprasse algumas empresas para justificar centração de empréstimos para Nakano e suas em-
o movimento de dinheiro que eu tinha com o banco." presas. "Toda a direção sabia quando ele estava de-

Na sede do Bozano, no Rio de Janeiro, era iden- vedar", diz.
tificado como "o japonês misterioso" que tinha acesso Mesmo em instituições de grande porte, como
a Júlio Bozano, conversava com os principais direto- os bancos Bradesco, Itaú e Unibanco"os presidentes
res da instituição e era íntimo de Guerreiro, que foi até sabem quando há concentração de créditos num úni-
mesmo padrinho de casamento de uma das filhas de co cliente. Segundo cinco banqueiros ouvidos pela re-
Nakano. portagem, esses créditos são aprovados pelos presi-

"Para todo mundo era um mistério o relaciona- dentes mesmo em caso de grandes multinacionais.
mento tão próximo de Nakano com a presidência do "Eu era funcionário do banco e cumpria orden~.

banco", diz João Carlos Mendes. "As operações que Não sabia de onde vinha o dinheiro e nem onde ia pa-
ele fazia na minha área já vinham autorizadas pela di- rar". disse José Carlos Franz à Folha.
retoria. Nakano conhecia todo mundo." O que diz Yssuyuki Nakano

Mas há fatos que mostram que as relações en- "Foi testa-de-ferro de Júlio Bozano e do vi-
tre o banco e o empresário eram mais do que cordiais. ce-presidente do Bozano, Simonsen, Fernando Guer-
No final de 1991, Nakano comprou oito automóveis reiro, que faziam operações clandestinas usando um
Mercedes-Benz para presentear os diretores do ban- caixa 2.
co e a então mulher do banqueiro, Iza. "Por orientação de Sozano e Guerreiro, com-

Nakano diz que um modelo S 600, de US$300 prou duas fábricas: Guainco Pisos Esmaltados e Rig-
mil, foi registrado em nome da empresa Variance Par- hetto Equipamentos para Condicionamento Físico.
ticipações Ltda... sócia do Bozano. Simonsen, e era "Entre 1990 e 1993, as duas empresas tomaram
usad~ por Iza Sozan~. Os outros carros, modelo S US$50 milhões emprestados ao Bozano, Simonsen
280, ficaram com os diretores do banco. sem pagar ou dar garantia.

~m dos trechos mais impressionantes d~s de- "Parte do dinheiro serviu para comprar dólares
claraço~s ,?e Nakano refere-~e a. um. depóSIto de ilegalmente, que, depois, eram escondidos no cofre
US$2 mllhoes q~~ o empresáTlo teTla feito numa co~- do banco em Campinas (SP).
ta pessoal de Julio Bozano em Nova York. Por meIo "Nakano remeteu US$2 milhões para uma conta
de seus assessores, Bozano nega. de Júlio Bozano em Nova York.

Dólares no teto "A pedido de Bozano, comprou oito carros Mer-
Diretores do Bozano, Simonsen reconhecem cedes Benz S 280 como presente de Natal para os di-

que o relacionamento entre a instituição e Nakano tu- retores do banco. Cada um custou US$160 mil, Iza
gia aos padrões da boa gestão bancária. Mas ressal- Bozano, mulher do banqueiro, ganhou um modelo S
tam que Fernando Guerreiro é o único culpado pelas 600, avaliado em US$300 mil.
operações atfpicas do banco com o empresário. "Guerreiro se suicidou em novembro de 1993 e

Entre os documentos que Yssuyuki Nakano en- o esquema começou a desmoronar.
tregou aos senadores há, entretanto, uma página ..O Bozano dava como pagas as dívidas de Na-
comprometedora para o banco. Trata-se de uma de- kano para que o Banco Central não identificasse a
claração registrada em cartório, redigida por José concentração de empréstimos nas duas empresas.
Carlos Franz, que. foi gerente-geral do Bozano, Si- Nakan diz sofrer ameaças de morte

_moosen em (~amplnas. o
Franz diz que rãcebia ordens airetas da presi- Da Reportagem Local

dência do banco para pagar todos os cheques de Na- Tudo que envolve o empresário campineiro Yssu-
kano e de suas empresas. Mais: relatou que escondia yuki Nakano é mal explicado. Registrado Yssuyuki no
dólares num forro falso do teto do cofre da agência. cartório, foi batizado Carlos depois que os pais desisti-

Em apenas uma ocasião, Franz chegou a guar- rarn de voltar para o Japão. Seu sobrenome é Nakano,
dar US$6 milhões no esconderijo. "Esses valores mas usa Nakan porque é o que consta do CPF. Mas o
eram para serem entregues ao sr. Yssuyuki Nakano, que mais surpreende é seu sucesso empresariat.
cumprindo ordens expressas da presidência do B~n- A trajetória de Nakano no mundo dos negócios
co Bozano Simonsen", relata o documento. é um fenômeno. Nasceu numa famOia de claase mé-

O ex-gerente conta que sua agência atravessou dia baixa, montou nos anos 70 uma empfesa de ex-
cerca de dez auditorias. Todas identificaram a con- tração de areia para construção e quebrou.
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Grupo não foi informado de Investigações, diz
representante de banqueiro; "Nakano é maquia
vélico" Diretor da holding de Bozano descarta

acusações que empresário mente.

Da Reportagem Local

O diretor-executivo da holding de Júlio Bozano,
Carlyle Wilson é categórico: "O Banco Bozano, Si
monsen nunca teve testa-de-ferro nem caixa-dois".
Segundo ele, Yssuyuki Nakano não tem idoneidade
para acusar a instituição. "Esse sujeito é um mentiro
so."

o representante do ex-banqueiro afirma que,
até agora, o grupo não foi informadq das investiga
ções que estão sendo conduzidas pelo Banco Cen
trai, Receita Federal e Procuradoria-Geral da Repú
blica do Rio de Janeiro.

Ainda assim, antecipa que qualquer decisão do
BC, como uma condenação num processo adminis
trativo, por exemplo, será contestada pelo Bozano. Si
monsen no Conselho de Recursos do Sistema Finan
ceiro Nacional e na Justiça.

Carlyle Wilson foi destacado por Júlio Bozano
para conversar com a Folha sobre as acusações de
Nakano. Como o banqueiro estava fora do país na se
mana passada, ficou a cargo do executivo recrutar-as
denúncias ponto por ponto:

Yssuyuki Nakano - "Esse sujeito está mentindo.
O Bozano, Simonsen nunca teve testa-de-ferro nem
caixa-dois", diz Wilson. "Ele é uma pessoa tenebrosa,
maquiavélica com uma folha corrida que tem tudo o
que o Código Penal pode ter:'

Investigações do BC, da Receita e da Procura
doria - ate agora Júlio Bozano não foi informado do
seguimento das apurações. Segundo Carlyle Wilson.
quando foi convocado pela CPI dos Bancos, em se
tembro do ano passado, Bozano estava fora do país e
por isso mandou dois executivos para representá-lo.
Os executivos foram destacados a ir a Brasrlia para
dar explicações aos senadores, mas não precisaram
depor. Por isso, todos no Bozano imaginavam que as-
sunto estivesse encerrado. .

Empréstimos a Nakano - Wilson reconhece que
durante anos o Bozano, Simonsen emprestou "quan
tias consideráveis a Nakano, em operações que fugi
am completamente aos critérios da instituição.

O executivo admite que os empréstimos causa
ram um grande prejuízo ao banco, mas a culpa teri~
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Mudou-se para os EUA, casou-se com uma nor- que eles gerenciavam. A cúpula do Bozano. Simon-
te-americana e diz ter feito lá seu primeiro US$1 mi- sen saberia de tudo.
Ihão. A receita do sucesso: trabalhar numa segurado
ra durante o dia e entregar pizzas à noite.

Depois de quatro anos e meio reapareceu em
Campinas como empresário próspero, mais ou me
nos na mesma época em que se aproximou do Boza
no. "Ganhei muito dinheiro trabalhando com o banco",
diz Nakano.

Separado, pai de três filhos, 55 anps, Nakano é
um homem rico, dono de fazendas e pequenas em
presas. Avalia seu patrimônio pessoal em cerca de
R$40 milhões. Seus amigos acreditam que sua fortu
na seja muito maior, mas nem os mais próximos co
nhecem o conjunto de seu patrimônio.

Nakano tem dois aviões (um Citation e um
Cessna), dois helicópteros Esquilo e uma dúzia de
carros em seu nome - entre eles três automóveis
Mercedes-Benz e o BMW com os quais adorava des
filar em Campinas. Já foi muito "exibido", mas depois
do depoimento à CPI dos Bancos passou a cultivar a
discrição.

Não tem mais residência fixa vive trocando de
telefone celular e é constantemente vigiado por três
seguranças. Diz que vem sendo ameaçado de morte.

A sorte do empresário começou a mudar no dia
27 de novembro de 1993, com o suicídio de Fernando
Guerreiro, na época vice-presidente e principal exe
cutivo do Bozano, Simonsen.

Guerreiro se matou com um tiro na boca, em
Copacabana, no Rio. Deixou quatro bilhetes. Um para
quem encontrasse seu corpo, pedindo que avisasse o
dono do hotel. Escreveu também para a esp_osa e
para os amigos, pedindo que cuidassem da famrlia.

Há três versões para a atitude do executivo. A di
reção do Bozano diz que ele entrou em depressão ao
ser descoberto fazendo empréstimos suspeitos a Na
kano.

O empresário de Campinas diz que Guerreiro
achava que o banco estava passando dos limites, ti
nha medo de ser descoberto pelo" BC e, como não
conseguia convencer Júlio Bozano a reduzir o cai
xa-dois, ficou desesperàdo.

Pela primeira versão entende-se que as opera
ções irregulares eram coisa de Guerreiro e de Naka
no, à revelia do banco. Na segunda, o empresário de
Campinas joga a culpa sobre Bozano.

A terceira versão, aventada por ex-executivos do
banco, mistura um pouco das duas. Guerreiro e Naka
no teriam desviado dinheiro do caixa-dois do banco,



O Banco Bozano, Simonser.'l estava à beira da li
quidação quando foi vendido para os espanhóis do
Santander no final de janeiro passado. Mesmo com o
banco em dificuldades, a diretoria do Bozano, Simon
sen fez operações irregulares d7transferências ~e ~i

nheiro para empresas coligadas em paraísos fiscaiS
no Caribe. Com essas duas convicções, a cúpula da
área de fiscalização do Banco Central pretende inabi
litar permanentemente o banqueiro Júlio Bozano, um
dos cardeais da indústria financeira. A orientação é
impedir o banqueiro de ter ou até dirigir instituições fi
nanceiras.

A decisão de aplicar a pena a mais dura que
pode ser imposta pelo BC, remonta a dezembro do
ano passado. Ao analisar os primeiros levantamentos
feitos por uma equipe de 15 fiscais a partir de outubro
de 1999, a cúpula da diretoria de fiscalização concluiu
que a situação do Bozano, Simonsen era insustentá
vel.

Embora seus balanços demonstrassem solidez
a instituição tinha uma deficiência de patrimônio esti
mada em mais de RS300 milhões pelo Banco Central.
A reação foi imediata. Júlio Bozano foi chamado a
comparecer ao BC em dezembro do ano passado.

Teve de assinar um Termo de Comparecimento
no qual foi informado oficialmente que o governo lhe
dava três alternativas: tinha de vender liquidar ou inje
tar dinheiro novo na instituição. O termo não determi
nava o capital necessário, mas Bozano ouviu do BC
que seriam necessários, pelo menos, R$200 milhões.

Pressionado, Júlio Bozano partiu para o que o
BC classificou de ushot gun wedding", expressão em
inglês para casamento forçado. O banqueiro procurou
os representantes do Santander e informou que que
ria retomar as negociações para venda do banco, que
tinham sido suspensas logo depois da desvalorização
do real, em janeiro do ano passado.

A conclusão da fiscalização, que se estendeu de
outubro de 1999 a janeiro deste ano surpreendeu a
diretoria do BC. Os relatórios mostraram que, a partir
de 1998 o Bozano, Simonsen transferiu dinheiro para
suas coligadas no exterior. Há operações com as
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sido exclusivamente de Fernando Guerreiro, naquela panhol no Brasil foram informados do teor da reporta-
época vice-presidente executivo e homem forte da gemo Na sexta-feira passada, a Folha procurou a ma-

triz do banco na Espanha. Em nenhuma oportunidadeinstituição.
A direção do banco não sabia ,de nada. ':Fo~am o banco se pronunciou.

operações infelizes, que fomos obrigados a l~q~ld~r (DF e FP)
por valores muito abaixo do que Nakano devia, dIz
Wilson. O executivo não se recorda de quanto Naka- BC quer vetar volta de Bozano ao mercado
no devia, nem por quanto esse débito foi liquidado. Reportagem Local

Depósito para Júlio Bozano em Nova York - Wil-
son nega peremptoriamente que Nakano tenha depo
sitado dinheiro numa conta bancária de Júlio Bozano
nos Estados Unidos. Nakano diz que foram US$2 mi
lhões. "'sso nunca aconteceu", diz o executivo.

Compra dos Mercedes-Benz - Wilson deu expli
cações confusas. Não esclareceu se Nakano real
mente comprou os Mercedes-Benz dados de presen
te a diretores do banco e à então mulher de Júlio Bo
zano.

Disse apenas que "ele (Nakano) tinha uma con
cessionária Volkswagen, conhecia o ramo e tinha ne
gócios na área de importação";

Relacionamento entre Nakano e o Bozano, Si
monsen - era absolutamente formal. Nakano era
comprador de créditos em liquidação da instituição e
mais tarde tornou-se cliente do banco.

Só era recebido pelos diretores da casa para
tratar de negócios. A exceção teria sido Fernando Gu
erreiro, de quem o empresário tornou-se amigo. Os
demais diretores não mantinham relações pessoais
com Nakano.

Compra da Guainco e da Righetto - Wilson diz
que Nakano jamais foi orientado pelo Bozano, Simo~
sen a comprar as duas fábricas ou qualquer outra COI

sa. Segundo ele, isso é assunto privativo do empresá-
rio. uÉ mais uma das invenções desse cidadão. '

Investigações do Banco Central o representan
te de Bozano diz que é comum que as empresas fi
nanceiras sejam investigadas pelo BC. Segundo ele,
nem a existência de um processo administrativo é si
nal de que o Bozano tenha cometido irregularidades.

"Se isso acontecer, vamos levar para o Conse
lho (de Recursos do Sistema Financeiro Nacional),
para o Judiciário. É um longo caminho", afirma o exe-
cutivo. "-

Traição - Refuta a acusação de Nakano de que
Bozano o teria traído ao não pagar a multa que levou
da Receita Federal. "Esse compromisso só existia na
cabeça dele".

Santander
A Folha procurou o Santander desde o dia 28

de abril. Nesse período, os advogados do banco es-



da Reportagem Local

Fortuna é uma das maiores do planeta
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Ilhas Virgens Britânicas e com as Ilhas Cayman, para- Ele se considera traído por Júlio Bozano. O em-
ísos fiscais do Caribe. presário foi autuado pela Receita Federal em R$28
Meridional milhões e af!rm? t~r~combina~~ com•~iretores do Bo-

De acordo com os~evantamentos do BC a mai- zano que a InstltUlçao assumiria a diVida.
or parte dessas operações foi feita usando o Meridio- O Bozano, na pes~o~ do seu presidente, me
nal, um banco privatizado adquirido pelo Bozano, Si- apunhalou pela~ _co~tas • escreveu para a CPI dos
monsen em dezembro de 1997. A instituição foi dirigi- Bancos.
da por Paulo César Ximenes, ex-presidente do Banco O empresário chegou até os senadores pelas
do Brasil. "Para mim, isso tudo é novidade", disse ele. mãos de [ris Rezende (PMOS - GO), que tem uma fa-

Os técnicos consideram que as operações in- zenda vizinha a sua em Mato Grosso. Rezende apre-
fringiram as regras de funcionamento do mercado fi- sentou Nakano ao líder de seu partido, Jader Barba-
nanceiro e a Lei do Colarinho Branco (7.492). Na sua lho (PMDS - PA), que o levou à CPI.
avaliação, caracterizam empréstimo ao controlador e Nakano diz que foi convocado pelo senador Ja-
evasão de divis~s. der Barbalho e apenas pediu ajuda a Rezende, por-

Funcionários do alto escalão do SC informaram que estava com medo de depor no Congresso.
à Folha que é difícil enquadrar as operações na legis- Os senadores contam, que foram procurados
lação porque elas são muito sofisticadas. Mas infor- pelo empresário. Ele foi ouvido numa sala reservada
maram que o BC deverá agrupá-Ias por tipos em pro- longe dos holofotes. Bozano tinha sido convocado
cessos administrativos específicos. Haverá, por para depor no mesmo dia. Mas não apareceu.
exemplo, ~m apenas para punir irregularidades na No seu lugar, apareceram dois executivos muni-
área cambIaI. dos de uma carta do banco. Nela, o Bozano, Simon-

e BC confirmou também que investiga outras ir- sen informava que Júlio Bozano não exercia mais fun-
r~gularidades que teriam ido omitidas pelo Bozan~, ção na instituição e estava fora do país. Seus executi-
S.lmon.sen e que po~em ser abertos processos adml- vos deporiam no seu lugar. Os senadores desistiram
mstratlvos para pumr seus autores. da audiência e o depoimento de Nakano foi tomado

Entre elas, estão as denúncias feitas pelo em- por escrito.
p~esário Yssuyuki Nakano na CPI dos Bancos. ~s au- "Jader disse: "Eu sei que tem trambique porque
dltores do BC receberam os documentos enviados ninguém dá tanto dinheiro a alguém igual a você"
pelos senadores em .nove~bro d.o an? passado, en- contei o que sabia". Relata Nakano. "Se os procurado-
quanto apuravam a sltuaçao patrimonial do Bozano. res quiserem repito tudo e provo com documentos"

Desde então, remexem arquivos para tentar (DF e FP) ,
comprovar as denúncias. Embora acreditem que as
operações com Nakano e suas empresas não te
nham comprometido a saúde do banco, os auditores
consideram as acusações muito graves.

(DF e FP)

A~uso para não ser acusado de tráfico

Reportagem Local

O ~mpresário campineiro Yssuyuki Nakano é
um réu confesso: foi co-autor de tudo aquilo que está
denunciando agora. Ele sabe que está em apuros,
mas decidiu contar seus segredos porque está sendo
investigado por ja~agem de dinheiro n~ Comissão
Parlamentar de Inql).lérito do Narcotráfico.

O empresário prefere ser visto como
pau-mandado de banqueiro do que comparsa de nar
cotraficantes.

"Estou ferrado, riJas não podia mais ficar escon
dendo de onde ~inha o dinheiro", disse a Folha, além
disso, Nakano confessa seu desejo de vingança.

Filho de uma família de classe média de Porto
Alegre, Júlio Rafael de Aragão Bozano elegeu o Rio
para tentar a vida e se transformou em um homem
rico. Segundo a revista "Forbes", ele é dono de uma
fortuna avaliada em US$1.3 bilhão. Uma das maiores
do planeta e a quinta do Brasil.

e pulo-do-gato na trajetória de Bozano foi dado
na virada dos anos 80 para os 90, quando ele soube
fazer de um mau negócio que quase o levou a bancar
rota o trampolim para seu império.

Seu banco estava abarrotado de títulos da dívi
da da Sunamam e da Siderbras que viraram pó e ba
lançaram as estruturas do banco. A partir de 91. quan
do começaram as privatizações. Bozano percebeu
que as "moedas podres" eram seu passaporte para
as empresas vendidas pelo governo.



Proc.: 13746000029/00-01
Int.: Maria Clarisse Dos Santos Nascimento
Ass.: Auditoria no Sistema/Sipade/Cadastro
e ressarcimento

Senhora Agente,
Solicito encaminhar o presente processo ao Se

nhor Delegado da DRF - NI- RJ, para fins de remes
sa ao Sr. Superintendente da Superintendência da 7IA

RF, conforme orientação da Disar, que o aguarda
para análise e decisão.

Desde 1994, dentre outras funções estão a de
acompanhar o andamentos dos Processos de Par
celamento, a saber:

- Oficiar os Bancos;
- Intimar os Contribuintes inadimplentes e
- Controlar a situação dos respectivos proces-

sos.

Senhor Superintendente,
Maria Clarisse dos Santos Nascimento, Agente

Administrativo, lotada na DRF - Nova Iguaçu e em
exercício na DRF - Duque de Caxias - RJ, vem atra
vés do presente expor para a seguir requere, confor
me preceituado nos artigos 104 e 105 da Lei nº
8.112190, in verbis:

"Art. 104 - É assegurado ao servidor o
direito de requerer aos Poderes Públicos,
em defesa de direito' ou interesse legítimo.

o Art. 105 - O requerimento será dirigido
à autoridade competente para decidi-lo e
encaminhado por intermédio daquela a que
estiver imediatamente subordinado o reque
rente".

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constit~i

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên-

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Dep. Heráclito For

tes, Primeiro Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.230, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentís
simo Sr. Ministro da Fazenda sobre re
querimento de auditoria' no SistemalSipa
délCadastro.
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Lançando mão desses papéis sem valor o então cia seja encaminhado ao Ministro da Fazenda, Sr. Pe-
banqueiro somou os títulos de "barão do aço" e "capi- dro Malan, o seguinte pedido de,informações:
tão da Embraer". Diante dos fatos apresentados pala servidora

A fortuna de Bozano começou a ser construída Maria Clarisse dos Santos Nascimento, lotada na
em 1961, quando ele convidou o ex-ministro da Fa- DRF - Nova Iguaçu/RJ, e do requerimento apresenta-
zenda Mário Henrique Simonsen para ser seu sócio do pela mesma solicitando uma auditoria no Siste-
ao abrir a Bozano, Simonsen e Cia, Ltda., uma em- ma/Sipade/Cadastro e ressarcimento (documentos
presa de serviços financeiros, o embrião do banco. em anexos), é que gostaríamos de obter informações

Além de empresário de sucesso, Bozano é um se a referida auditoria foi realizada e em caso positivo
grande colecionador: tem cerca de 1.000 telas e 500 solicito que seja remetido a este parlamentar cópia do
cavalos - todos puro sangue inglês - espalhados em resultado.
haras no Brasil, Argentina e Estados Unidos. Seus ca- Sala das Sessões, em 23 de maio de 2000. -
valos já conquistaram o GP Brasil três vezes. Deputado Avenzoar Arruda.

Um dos seus grandes projetos hoje está ligado à Int.: Maria Clarisse Dos Santos Nascimento
sua fixação pelo ~urfe. Ele quer presidir o tradicional Ass.: Auditoria Do Sistema Sipade/Cadastro
Jockey Club do RIo. e ressarcimento

O mentor dessa idéia é seu amigo e atual presi- Int.: Maria Clarisse Dos Santos Nascimento
dente do Jockey, o empresário carioca José Carlos
Fragoso Pires. "Ele (Bozano é uma pessoa muito sé
ria", diz fazendo campanha para o amigo.

Pires, também um ex-banqueiro, teve seu ban
co, o Vega também liquidado pelo Banco Central em
97. Curioso é que o episódio envolveu o Bozano, Si
monsen em operações suspeitas. Um relatório do BC
apontou recentemente que, antes da quebra o Vega
transferiu imóveis para o Bozano, seu principal, e pri
vilegiado, credor.
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Ocorre Sr. Superintendente, que no mês de se
tembro de 1999, maisprecisamente no dia 29, foi veri
ficada uma irregularidade na conta-corrente do Con
tribuinte Pessoa F,lsica, Sr. (X), conforme narração
abaixo:

Estava de licença-prêmio, quando fui procurada
em minha residência, que fica no mesmo bairro onde
reside o Contribuinte, e este me informou o fato de ter
sido debitado em sua conta corrente. Banco (A), em
favor da Aeceita Federal, o valor de R$53,32, referen
te ao seu Parcelamento, Processo nº (X1), porém
além deste valor, ," foi debitado também o de
A$3.200,44, fls. 06 e, que ele queria que sua conta
fosse regularizada com o respectivo reembolso,
acrescido dos juros, jU,~tificando que odébito fora rea
lizado sobre o disponível do Cheque Especial.

Compareci im~diatamente à AAF - Duque de
Caxias/AJo e fiquei ciente da pressão que o mesmo
estava exercendo sobre a Chefe da Agência, com o
objetivo de o mais rapidamente possível resolver o
problema. Já tendo sido verificado que o erro ocorrera
em virtude de haver sido descontado na conta do
Contribuinte, Pessoa Ffsica, Sr. (X), um débito refe
rente ao mês de setembro de 1999, pertencente ao
Contribuinte Pessoa Jurfdica, (V) - Processo n!! (VI) 
COFINS, decorrente, em princfpio das informações
constantes no Otrcio nº .../99, fls. 07 e 08.

O Contribuinte já havia comparecido à ORF 
Nova Iguaçu e falado pessoalmente com o Delegado
Dr. Saul, sobre o assunto, tendo sido na ocasião tran
qüilizado com a informação de que providências já
haviam sido tomadas junto à (V), no sentido de, esta
reembolsá-lo.

A Srê Chefe da Agência, fez um otrcio ao Banco
(A), fls. 9.

O Contribuinte Sr. (X) retornou à ARF - Duque
de Caxias em data e hora previamente combinada
com o Representante da (V). tendo este último passa
do um cheque no valor de R$3.200,44, o qual foi ime
diatamente sacado, segundo informações do próprio,
ficando desta forma, acertada a situação. No entanto
o Sr. (X), por duas vezesvêzes me ligou alegando que
não ficaria no prejuízo de R$200,00, referentes aos
juros cobrados no seu cheque especial, e que em
princípio o erro havia sido meu, fls. 07, portanto, que
eu o ressarcisse. .

Entrei em contato via telefone com o Delegado
da ORF.-Nova Iguaçu, Dr. Saul, informando-o da exi
gência do Sr. ,(X), ocasião que me foi dito que:

- "Se Qerro era meu, que eu era a responsável,
19 no Cé'lSO, d~veria. arcar com o prejuízo causado ao
CClff1ifibui!lle"•
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Contra-argumentei e fui informada que:
- uÉ a regra do Direito Administrativo".
Passei ao Contribuinte, Sr. (X), um cheque do

Banco do Brasil S/A, nº84.635, no valor de R$200,OO,
cópia, fls. 10, mediante recibo, fls. 11.

Sr. Superintendente, cumpre-me esclarecer
que, ao rastrear os procedimentos adotados nos Pro
cessos nºs (VI) e (V2), ambos de (V), verifiquei que,
os (2) dois Processos não foram trabalhados no Sis
tema Tratapar, tendo sido, portanto, cadastrados ma
nualmente por mim, em 18-8-99, conforme fls. 12 e
13, baseados nos dados constantes nos formulários
de autorização para débito em conta de prestações
de parcelamento, fls. 14, a saber:

- Banco (B)
- Agência (B.1)
- Conta Corrente no fls. 14, (B.1.1)
No entanto, ao ser acessado o Cadastro em

18-11-99, do Processo n!l (V1), as informações conti
das eram diversas das anteriores, a saber:

- Foram mantidas:
-OCNPJ;
- O nome do Contribuinte; e
- Os dados da consolidação.
Foram alterados os dados bancários, constan-

do:
- Banco (A);
-Agência (A1)
- Conta Corrente n2 (A1.1)
(dados bancários do Contribuinte Pessoa Físi

ca Sr. (X) conforme fls. 15.
Às fls. 16, já constam as informações corretas,

uma vez que foram retificadas pelo servidor Maurício
Folly Ranhada.

Os oHcios de n!ls .../99 e .../99, de 20-08-99, re
ferentes à (V), foram enviados ao Banco (B), Agência
(B 1), Conta Corrente (B.1.1), com os dados corretos,
fls. 14 e 17.

Releva salientar, que através do ofício nº ... de
25-08-99, fls. 07, referente ao Contribuinte Pessoa Ff
sica, Sr.(X), encaminhado ao Banco (A), por se tratar
de um Programa de Arquivo, no qual apenas os dados
relativos à data, nº do Ofício, nome do Banco, nome
do Contribuinte, o nºdo CPF. ou do CNPJ., são .substi
tufdos, por um Lamentável lapso, deixei de retirar o nll

do Processo (V1), de (V), digitado anteriormente.
Entretanto, ao Ofrcio nll ... foi anexado, apenas. o for
mulário da autorização bancária do Contribuinte Sr.
(X), fls. 07 e 08.

Ora a questão é



Voto

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, ~!! Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

EstaMo de-acordo com o-art.-50-§ 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.
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1 - Como pode Ter o Cadastro/SIPADE, sido al- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
terado, fls. 13 e 15, se a requerente cadastrou os da- N2 2.231, DE 2000
dos corretos, com base dos dados, fls. 14; (Do Sr. Avenzoar Arruda)

2 - Como pode o Banco (A), proceder o cadas- Solicita informações ao Excelentís-
tramento para inclusão de débito automático, sem a simo Sr. Ministro da Saúde a implantação
exigência do formulário de autorização, obrigatoria- do Cartão Nacional de Saúde.
mente anexo ao ofício. Senhor Presidente:

Compareci à Superintendência e tratei do as- Com fundamento no art. 50: § 2º, da Constitui-
sunto, com o servidor Ricardo Sedeu, da DISAR, e ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci-
este me orientou no sentido levar ao conhecimento do so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên'-
Sr. Superintendente, para as devidas providências. cia seja encaminhado ao Ministro da Saúde o seguin-

Face ao acima, solicito que seja feita uma Au- te pedido de informações:
ditoria no SistemalSIPADE/Cadastro, específica' 1} Tendo em vista a concorrência do Ministério
para os Processos nlls (Y 1) e (X1), para certifi- da Saúde para a implantação do Cartão Nacional de
car-me do que realmente aconteceu, considerando Saúde, e por se tratar de um cc:mtrato de alto valor po-
de que trata-se de trabalho por mim desempenha- lítico e de alto impacto na política de saúde e conside-
do, com uso de minha senha, bem como para certifi- rando o poderfiscalizatório do parlamento quanto aos
car-me se a responsabilidade do erro é só minha ou atos do poder executivo, gostaríamos de receber as
não, e ainda, como forma de prevenção e/ou possi- seguintes informações:
bilidades de falhas elou acesso de terceiros, no re- a) Quais as empresas concorrentes no proces-
ferido sistema. so Iicitatório?

Outrossim, solicito que a importância paga ao b) Quais as habilitadas e inabilitadas?
Contribuinte, Sr. (X), no valor de R$200.00, me seja c) Quais os motivos para a inabilitação das con-
reembolsada, com a devida atualização, pois em correntes?
momento algum, está caracterizada a participação, d) Houve recursos contra a inabilitação? Quais
a indução ou qualquer outro ato, de má-fé, e por ser as decisões dos recursos?
a requerente ocupante de Cargo de Agente Admi- e) Houve recurso judicial contra o Edital e aos
nistrativo, com vencimentos bem modestos, para as atos posteriores do processo Jicitatório?
funções que desempenha, para as quais os servi- f) Em caso de só ter havido um SÓ habilitado
dores da Carreira, Técnico da Receita Federal, são quais os motivos que justificaria, considerando que
contemplados com Gratificações de Incentivo, trata-se de um mercado altamente competitivo?
ex-RAV, atual GDAT, o que não ocorre com os ocu- g) Quais as tecnologias disponíveis para se
pantes do Plano de Carreira PCC., que só têm res- atingir os objetivos do Cartão Nacional de Saúde e
ponsabilidades e são responsabilizados pelas mes- quais os motivos que levaram à escolha da tecnologia
mas. adotada na licitação?

N. Termos h) Cópia das Atas da Comissão de Licitação e

P. Deferimento. - Clarisse Nascimento. do Edital.
Sala das Sessões, em 23 de maio de 2000. -

Deputado Avenzoar Arruda.
Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31 de maio de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00.- Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlZ 2.233, DE 2000
(Do Sr. Paulo Feijó)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego, a respeito da si
tuação de inadimplência da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes 
RJ., em relação às obrigações com reco
lhimento de parcelas do FGTS.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art

50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 115
e 116 do Regimento Interno, que ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr Ministro do Trabalho
e Emprego no sentido de esclarecer esta Casa, o não
cumprimento das obrigações por parte da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ., referente
ao recolhimento das parcelas devidas ao FGTS.

Justificação

O presente requerimento de informações se
fundamenta no fato da Prefeitura contar com signifi
cativo volume de Servidores Públicos que, após a op
ção por Regime Jurídico Único, foram vitimados pelo
não recolhimento de FGTS em suas contas, em débi
to que se encontra em negociação pela supracitada
Prefeitura, sem contudo, se divulgar os critérios ado
tados para saldo das dívidas.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2000 - Depu
tado Paulo Feijó, PSDB.lRJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31 de maio de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1!! Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 2.234, DE 2000
(Do Sr. Paulo Feijó)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social, a
respeito da situação de Inadimplência da
Prefeitura Municipal de Campos dos

Goytacazes, em relação às obrigações
com recolhimento de parcelas do INSS.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 115
e 116 do Regimento Interno, que ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Previ
dência e Assistência Social no sentido de esclarecer
esta Casa, o não cumprimento das obrigações por
parte da Prefeitura Municipal de Campos dos Goyta
cazes referente ao recolhimento das parcelas devidas
ao INSS.

Justificação

O presente requenmento de informações se
fundamenta na necessidade da população de Cam
pos dos Goytacazes - RJ., de obter subsídios trans
parentes a respeito do comportamento da Prefeitura
Municipal, em face de seus débitos com o INSS, em
detrimento de seus Servidores Públicos Municipais.

Sala das Sessões, - Deputado Paulo FeiJ6,
PSOB.lRJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 29 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31 de maio de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 19 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.236, DE 2000

(Do Sr. Goronel Garcia)

Solicita informação ao Senhor Mi
nistro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior sobre leiloeiros públi--
cos, por Unidade da Federação.

Senhor Presidente.
Requeiro a V. Exll, com fundamento no art. 50, §

2º, da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116, do Regimento Interno, que, ouvida a mesa, seja
encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do De-_
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pedido
de informações para que seja remetida relação nomi
nal de todos os leiloeiros públicos existentes no Bra
sil, discriminados por Unidades da Federaçio.
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Justificação

O presente requerimento fundamenta-se por
graves denúncias recebidas, referentes à condução
de leilões públicos realizados pelos governos federal
e estaduais.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2000. 
Deputado Coronel Garcia.

Voto
Estando de acordo com o art.. 50 § 29 da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31 de maio de 2000. - Depu
tado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 31-5-00. - Deputado Heraclito

Fortes, 19 Vice-Presidente, no exercfcio da
Pr~sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.237, DE 2000

(Do Sr. Synval GUaZzelli)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda no âmbito do Banco Central
do Brasil sobre o descumprimento pelos
bancos privados da obrigação legal de
aplicar 25% dos depósitos em conta cor
rente no crédito rural.

Ao Excelentfssimo Senhor Presidente Michel
Temer.

Com fundamento no art.. SO, § 22 da Constituição
Federal e nos aits. 24, inciso V e § 2!!, e 1 15, inciso 1, do
Regimento Interno, solicito a V.Ex:' seja encaminhado ao
Ministro da Fazenda no âmbito Presidente do Banco
Central do Brasil, o seguinte pedido de informações:

a) se procede a notfcia, inclusive declaração
atribuída ao Senhor Ministro Pratini de Moraes, da
Agricultura, informando sobre o descumprimento
pelos bancos privados da obrigação legal de aplicar
25% dos depósitos em conta corrente no crédito rural;

b) em caso positivo, qual o valor total, no último
ano, que deveria ter sido alocado ao crédito rural pe~
los bancos privados;

c) quais as medidas punitivas aplicadas pelo
Banco Central do Brasil aos bancos infratores.

" Plenário Ulysses Guimarães, 3 de maio de
2000. - Deputado Synval Guazzelli

Recebo a presente proposição para
dar-lhe tramita ção.

Em 25-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente .

Voto

Estando de acordo com oart.. 50 § 2S! da Constitu
ição Federal ecom os aI. 115 e 116 do Regimento Inter-·
no da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de junho de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad re(erendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heraclito

Fortes 1º Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.238, de 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência
Social sobre dívidas de usinas.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no

Artigo 50 da Constituição Federal e na forma dos Arti
gos 115 e 116 do Regimento Interno, que ouvida a
Mesa1sejam solicitadas informações ao Senhor Minis
tro de Estado da Previdência e Assistência Social no
sentido de esclarecer esta Casa sobre a situação da
Usina Central do Paraná 5. A. Agricultura, Indústria e
Comércio, cujos proprietários são os irmãos Atalla.

1. Qual a dívida, em valores atualizados, da Usina
Central do Paraná (UCP) e dos irmãos Jorge Wolney
Atalla, Jorge Sidney Atalla, Jorge Edney Atalla e Jorge
Rudney Atalla com o If\!SS;

2. Quais as pe~pectivas de cobrança judicial
destas referidas dfvidas.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2000. 
Deputado Dr. Rosinha.

Voto

Estando de acordo com o art.. 50 § 29 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa. voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31-5-2000. - Dep. Herácli
to Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.239, DE 2000

(Do Sr. Sergio Novais)

Solicita que seja encaminhado ao
Sr. Ministro das Minas e Er,ergla, pedido
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de informaçÕes, no âmbito da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
sobre o Convênio entre Coelce e Acert.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e no art: 115, inciso I, do Regimento Inter
no, solicito à Vossa Excelência que seja encaminhado
ao Sr. Ministro das Min~s e Energia, pedido de infor
mações no ámbito dai Aneel, sobre o conteúdo do
Convênio firmado entre COELCE - Companhia Ener
gética do E$tado do ~eará e a Associação Cearense
de Rádio e Televisão~ ACERT, bem como a relação
das rádios e televisões envolvidas no citado convênio,
e os valores pagos mensalmente a esses meios de
comunicação.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Novais.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31 de maio de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31 de maio de 2000. - Deputado

Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 2.240, DE 2000

(Do Sr. Sergio Novais)

Solicita que seja encaminhado ao Sr.
Ministro das Comunicações, pedido de in
formações, no âmbito da Agência Nacio
nal de Telecomunicações - ANATEL,
acerca da Empresa Telemar-CE.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Inter
no, solicito à Voss.a Excelência que seja encaminhado
ao Sr. Ministro das Comunicações, pedido de informa
ções no âmbito da ANATEL, acerca de quais as em
presas prestadoras de serviços contratadas pela Te
lemar para as atividades de manutenção e extensão
de redes, e de outros equipamentos, com o respectivo
CGC.

Sala das Sessões, 25 maio de 2000. - Deputado
Sérgio Novais

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31 de maio de 2000. - De:
putado Heráclito FÔrféS, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31 de maio de 2000. - Deputado

Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.241, DE 2000

(Do Sr. Sergio Novais)

Solicita que seja encaminhado ao Sr.
Ministro das Comunicações, pedido de in
formações, no âmbito da Agência Nacio
nal de Telecomunicações - ANATEL,
acerca das fiscalizações exercidas sobre
a Empresa Vesper-CE.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, § 29, da Constituição

Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, so
licito â Vossa Excelência que seja encaminhado ao Sr.
Ministro das Comunicações, pedido de informações no
âmbito da Anatel, acerca das fiscalizações exercidas
sobre a Empresa Vesper-CE, no Estado do Ceará, a ín
tegra dos relatórios do ano de 1999, bem como a análi
se do cumprimento do contrato e de suas metas.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. - Depu
tado Sérgio Novais.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31 de maio de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31 de maio de 2000. - Deputado

Heráclito Fortes, 19 Viee-Presidente,no.exer
cíeio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.242, DE 2000

(Do Sr. Sergio Novais)

Solicita que seja encaminhado ao
Sr. Ministro das Comunicações, pedido
de informações, no âmbito da Agência



Brasília, 24 de maio de 2000

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

Senhor Presidente,
Conforme decisão proferida por esta Comissão,

em reunião ocorrida nesta data, requeremos encami-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.245, DE 2000

{Do Sr. Sergio Novais}

Solicita que seja encaminhado ao
Sr. Ministro das Comunicações, pedido
de informações, no âmbito da Agência
Nacional de Telecomunicações -ANATEL,
acerca das fiscalizações exercidas sobre
a Empresa BCP - CE.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, § 22, da Constitui

ção Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Inter
no, solicito à Vossa Excelência que seja encaminha
nhado ao Sr. Ministro das Comunicações, pedido de
informações no âmbito da ANATEL, acerca das fisca
lizações exercidas sobre a Empresa BCPCE, no
Estado do Ceará, a integra dos relatórios do ano de
1999, bem como a análise do cumprimento do contra
to e de suas metas.

Sala das Sessões 25 de maio de 2000. - Depu
tado Sergio Novais

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 31-5-00. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 31-5-2000. _ Dep. Heráclito For

tes - 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidencia.

Oncio-Pres. n2 167/00
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Naci~nal de Telecomunicações - ANATEL, Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha-
acerca das fiscalizações exercidas sobre menta . .
a Empresa TIM - CE. Sala de Reumões, em 31-5-2000. - Dep.

Senhor Presidente: Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator

Com fundamento no art 50, § 22, da Constitui- Defiro, ad referendum da Mesa.
ção Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Inter- Em 31-5-2000. Dep. Heráclito Fortes
no, solicito à Vossa Excelência que seja encaminhado - 1!! Vice-Presidente, n6 exercício da Presi-
ao Sr. Ministro das Comunicações, pedido de informa- dência.
ções no ámbito da ANATEL, acerca das fiscalizações
exercidas sobre a Empresa TIM, no Estado do Ceará,
a integra dos relatórios do ano de 1999, bem como a
análise do cumprimento do contrato e de suas metas.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. - Depu
tado Sergio Novais

Voto

Estando de acordo com o art 50 § 20 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa:; .voto pelo encaminhamento.

Sala de Reunioes, em 31-5-00. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-00. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.243, DE 2000

{Do Sr. Sergio Novais}

Solicita que seja encaminhado ao
Sr. Ministro das Minas e Energia, pedido
de Informações, no âmbito da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEI,
acerca de fiscalizações e balanços da
COELCE-CE.

Senhor Presidente,

Com funáamento no art 50, § 22, da Constitui
ção Federal 's no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, soli6ito à Vossa Excelência que seja enca
minhado ao Sr. Ministro das Minas e Energia, pedi
do de informações no âmbito da ANEEL, acerca da
fiscalização realizada ·júnto a Companhia Energética
do Estado do Ceéjlrá - COELCE, no ano em curso,
bem como cópias dos balanços da COELCE, refe
rentes aos anos1de 1998 e 1999.

Sala das iessões 25 de maio de 2000. - De
putado Sérgio Novais.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
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nhar ao Excelentíssimo Senhor Pedro Malan o Re
querimento de Informação em anexo.

Respeitosamente, - Deputado Enio Bacci, Pre
sidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N~ ~.247, DE 2000

(Da Comissão de Economia, Indústria e Comércio)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda informações por escrito acerca
do Procedimento Licitat6rio Cecop n!!
98/138 e à contratação com dispensa de
licitação Cecop n!! 981303, levados a efei
to pelo Banco do Brasil S.A.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Nos termos do artigo 50 da Constituição Federal

e do artigo 24, inciso' V, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelên
cia sejam encaminhadas à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio as seguintes informações:

a) Qual a justificativa técnica ou de fundo econô
mico para que o objeto da licitação anteriormente aludi
da tenha sido fracionado em lotes correspondentes às
regiões geográficas, tendo em vista que a tais regiões
não corresponde nenhum critério de departamentaliza
ção adotado pela entidade que promoveu a licitação?

b) Em que se funda a necessidade de manter a
empresa participante do procedimento - e potencial
contratada - filial nas capitais de todos os estados
abrangidos em cada lote licitado, ou, em outros ter
mos, quais os motivos para que se considere o cum
primento dessa exigência indispensável ao adimple
mento das obrigações do contratado?

c) Quais as circunstâncias objetivas que justifi
caram o emprego do art. 24, IV, da Lei n!! 8.666/93, na
celebração do contrato administrativo derivado do
procedimento Cecop n!! 98/303?

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Enio Bacci, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2000. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 31-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 2.248, DE 2000

(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda informações por escrito acerca
do Procedimento Licitatório Cecop nll

981138 e à contratação com dispensa de
licitação Cecop n!! 98/303, levados a efei
to pelo Banco do Brasil S.A.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e nos arts. 115, I, e 116, 11, b, do
Regimento Interno, tendo em vista o instituto da su
pervisão ministerial, que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações por escrito ao Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda, no sentido de esclarecer esta Casa
quanto aos seguintes aspectos, relacionados ao Pro
cedimento Licitatório Cecop nº98/138 e à contratação
com dispensa de licitação Cecop nº98/303, levados a
efeito pelo Banco do Brasil S.A.:

a) Qual a justificativa técnica ou de fundo econô
mico para que o objeto da licitação anteriormente aludi
da tenha sido fracionado em lotes correspondentes às
regiões geográficas, tendo em vista que a tais regiões
não corresponde nenhum critério de departamentaliza
ção adotado pela entidade que promoveu a licitação?

b) Em que se funda a necessidade de manter a
empresa participante do procedimento - e potencial
contratada - filial nas capitais de todos os estados
abrangidos em cada lote licitado, ou, em outros ter
,mos, quais os motivos para que se considere o cum
primento dessa exigência indispensável ao adimple
mento das obrigações do contratado?

c) Quais as circunstâncias objetivas que justifi
caram o emprego do art. 24, IV, da Lei n9 8.666/93, na
celebração do contrato administrativo derivado do
procedimento Cecop nQ 98/303?

Justificação

A sociedade já há muito se enfastiou com os de
sonestos recursos usados e abusado,s pelos admini.s.:
tradores públicos para contornar a législação e favo
recer seus apadrinhados. Concortências viciadas,
concursos públicos fraudados, emprego abusivo de
parentes e correligionários incompetentes, tudo isso
vem causando um repúdio cada vez maior à cons
ciência da população.

O objeto deste requerimento é justame~
desses escândalos. O Banco do Brasil, instituição
centenária, até segunda ordem acima de qualquer
suspeita, vem de promover uma licitação de legalida-



'JAos trinta e um dias do mês de maio de dois mil,
às dez horas e quinze minutos, no Plenário I do Anexo
" da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinaria
mente a Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, sob a Pre~idência do Deputado Ronaldo Ce
zar Coelho, estando presentes os Senhores Mem-

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES
I

COMISSÃO .QE C.9NST.~T~lçA~
I E JUSTiÇA E DE REDAÇAo

.511 Legl~latura - 21 sessio Legislativa Ordlnairla
"

~ta • Vigésima Sexta Reunião Ordlnairla,
,I Realizada em 31 de maio de 2000
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de no mínimo duvidosa. Fracionou o objeto da Iicita- bros Titulares, Deputados Inal(jo:teitão, lédio Rosa,
ção em um critério que não se ajusta com as peculiari- Ary Kara, Vice-Presidentes, Deputados André Benas-
dades de sua vasta estrutura organizacional. Além si, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias,
disso, impôs exigência cuja utilidade reputa-se, pelo Ayrton Xerez, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Coriolano
menos a um primeiro exame, extremamente questio- Sales, Darci Coelho, Eduardo Pães, Fernando Coru-
nável, obrigando aos licitantes que mantivessem lUia- , ja, Fernando Gonçalves, Geraldo.Magela, Jaime Mar-
is em todas as capitais de estado das regiões abran- tins, José Antônio Almeida, José Drrceu, José Genoi-
gidas pelos diversos lotes licitados. no, José Roberto Batochio, Jutljlhy Júnior, Léo Alcãn-

São procedimentos que geram, mesmo para os tara, Marcelo Déda, Mendes ~ibeiro Filho, Moroni
leigos, severas desconfianças de direcionamento do Torgan, Nelson MarchezanílNelson Otoch, Osmar
resultado da competição. Ao que tudo indica, promo- Serráglio, Paulo Magalhães,_-Ricardo Fiuza, Vicente
veu-se a adaptação do edital às condições concretas Arruda, Vilmar Rocha, Waldir,! Pires, Zenaldo Couti-
de um dos competidores, o que gera uma brutal inver- nho e Zulaiê Cobra e os S~phpres Membros Suplen-
são de valores, porque são as empresas interessadas tes, Deputados Anivaldo Val~, Atila Lins, Bonifácio de
que devem adaptar-se aos termos do 'edital e não o Andrada, Cláudio Cajado, C,leonâncio Fonseca, Djal-
contrário. ma Paes, Dr. Benedito D\as·,':Dr. Rosinha Gustavo

Destarte, para afastar as desconfianças que in- Fruet, João Leão, José Ronaldo, Luis Barbosa, Mar-
felizmente ficaram pairando sobre a reputação da- cus Vicente, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Nelson
quela estimada instituição bancária, patrimônio índis- Marquezeili, Odílio BalbinQtti,',Professor Luizinho, Ri-
cutível do povo brasileiro, adquire enorme importân- cardo Izar, Rubens Furlan, Themistocles Sampaio,
cia a iniciativa aqui defendida. Se tudo foi efetivamen- Teima de Souza, Vic Pires Franco e Wagner Salustia-
te feito de acordo com as necessidades da adminis- no. Deixaram de registrar suas presenças os Senho-
tração, nada se terá a opor e ficaremos todos gratos res Membros Titulares, Deputados Cezar Schirmer,
pelos esclarecimentos prestados. Em contrapartida, Ciro Nogueira, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Hen-
se confirmadas as intenções improbas dos que con- rique Eduardo Alves, Ibrahim Abi-Ackel, Júlio Delga-
duziram a licitação, deverão ser imediatamente acio- do, Luciano Bivar, Nair ,Xavier Lobo, Ney Lopes,
nados os meios de controle disponíveis, a fim de que Osvaldo Sobrinho, Renato Vianna, Roland Lavigne e
sejam de pronto sanadas as irregularidades, até por- Sérgio Miranda. ABERTURA: Havendo numero regi-
que o resultado prático de todo o processo foi a con- mental, o Senhor Presidente declarou aberta a reu-
tratação de licitante que exigiu preço bastante super;- nião, passando ao exame da ata da vigésima quinta
or ao de outra participante do certame. reunião ordinária, realizada no dia trinta do corrente

Conta-se, pois, com a sensibilidade dos integran- mês. A requerimento do Deputado Eduardo Paes, foi
tes da douta Mesa para que o quanto antes se possa dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão.
dar desenlace ao grave problema aqui assinalado. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Ata.

Sala das Sessões, 24 de maio 2000. - Deputado ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Lei nº 3.773-A/1997 -
Rubens Bueno. do Sr. Walter Pinheiro - que "acrescenta parágrafo ao

art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que
'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço e dá outras providências"'. Relator: Deputado
Eduardo Paes. Parecer: pela constitucionalidade, ju-

. ridicidade e técnica legislativa, nos termos do substi
tutivo. O Deputado Inaldo Leitão assumiu a Presidên
cia nesse momento. O Deputado lédio Rosa solicitou
vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo Se
nhor Presidente. 2) Emendas do Senado ao Projeto
de Lei Nº 4.831-C/1990 - que "dispõe sobre o funcio
namento de Banco de Olhos e dá outras providênci
as". Relator: Deputado Dr. Rosinha. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Foi concedida vista ao Deputado F,;ernando Coruja,
no dia vinte e três do mês em curso. Discutiram a ma-,',
téria os Deputados Fernando Coruj.~! lédio Rosa e Dr.
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Ata da Décima Segunda Reunião (Ordinária)
realizada em 31 de maio de 2000

Às dez horas e quarenta minutos do dia trinta e'
um de maio de dois mil, reuniu-se a Comissão de Fir
nanças e Tributação, no plenário nº 4 do Anexo 11 df.l
Câmara dos Deputados, sob a presidência de seu ~!

tular, Deputado Manoel Castro, presentes os seg~jn

tes Deputados: Gastão Vieira, Iberê Ferreira e Anto
nio Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir,': (José
Militão, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres,
Veda Crusius, Edinho Bez, Germano Rigotto, José
Aleksandro, Milton Monti, Pedro Novais, Jorge khoury,_
José Ronaldo, Lael Varella, Roberto Brant, Carlito
Merss, João Paulo, José Pimentel, Ricardo Berzoini,
Fetter Júnior, Wanderley Martins, Dr. Evilásio, Marcos
Cíntra e Pedro Eugênio (Titulares); Iris Simões, Juqui
nha, Luiz Carlos Hauly, Ricardo Ferraço, Antônio do
Valle, Francisco Garcia, Nice Lobão, Pauderney Aveli
no, Antonio Palocci e Eujácio Simões (Suplentes). De
ixaram de registrar presença os Deputados Custódio
Mattos, Max Rosenmann, José Priante, Deusdeth

, Pantoja e Mussa Demes. Havendo número regimen
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Foi
aprovada, unanimemente, a Ata da 11B reunião.
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Rosinha. Em r~ão das ponderações aduzidas pelo putado José Genoino, no dia dezoito de abril do ano
Deputado Fernando Coruja, o Deputado Dr. Rosinha, em curso. Este apresentou voto em separado, no dia
Relator da matéria, resolveu reformular seu parecer, dois de maio do corrente ano. Foi adiada a discussão
razão pela qual foi· adiada a discussão. ,3) Projeto de no dia trinta do mês em curso. Reaberta a discussão,
Lei Ng3.478-BI1997 .:.. do Sr. Enio Bacci que "institui o o Deputado José Genoino manifestou-se contraria-
Programa de DiagMstico:e Pr~vençãode Anomalias mente ao parecer do Relator e encaminhou o voto
Fetais, e dá outras providências". Relator: Deputado NÃO a este. Em votação, foi rejeitado o parecer do
Fernando Coruja. Parecer: pela constituciQnalidade. Relator. O Deputado lédio Rosa solicitou a verifica-
juridicidade e técnica legislativa, com emendas. Foi ção da votação. O Senhor Presidente convidou o
concedida vista ao Deputado lédio Rosa no dia trinta Deputado lédio Rosa para proceder à chamada no-
d.o corrente mês. O Deputado lédio Rosa abriu mão minai e esclareceu que o voto SIM seria favorável
da vista solicitada nâ reunião anterior, sob a alegação ao parecer do Relator. Feita a chamada nominal,
de que já havia examinado a matéria. Não houve dis- verificou-se a insuficiência de quorum para delibe-
cussão. Em votação,'foi'aprovado por unanimidade o ração. Por essa razão, foi adiada a votação pelo Se-
parecer do Relator. 4) Projeto de Lei Nº 899/1999-do nhor Presidente. Encerramento: Em razão da insu-
Sr. Ivan Paixão que' "dispõe sobre a obrigatoriedade ficíencía de quorum, o Senhor Presidente encer-
de fomecimento da Certidão de Nascimento pelos rou a presente reunião às doze horas e quinze mi-
cartórios de registro nos hospitais e maternidades pú- nutos, convocando outra para a' próxima quin-
blicas e dá outras providências". Relator: Deputado ta-feira, às dez horas. E, para constar eu Sérgio
Geovan Freitas. Parecer: pela inconstitucionalidade e Sampaio Contreíras de Almeida, Secretário, lavrei
injuridicidade. Foi concedida vista ao Deputado Fer- a presente Ata, que, depois de aprovada será assi-
nando Coruja, no dia vinte e cinco do corrente mês. O nada pelo Senhor Presidente e encaminhada à pu-
Deputado Fernando Coruja manifestou-se favoravel- blicação no Diário da Câmara dos Deputados.
mente ao parecer do Relator, ressalvando, contudo, Deputado Ronaldo Cezar Coelho.

suas div~rg~~cias quanto à interpre;ação. do art. 61 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
da Constltulçao Federal. Em votaçao, fOI aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. 5) Projeto de
Lei Ng 11O-A/1995 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera
os artigos 4l! e 82 da Lei n.g8.171, de 17 de janeiro de
1991, que 'dispõe sobre a poJrtica agrícolatn

• Relator:
Deputado Ary kara. Parecer: pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa deste, com subs
titutivo. Foi concedida vista ao Deputado Inaldo Lei
tão, n9 dia vinte e cinco do corrente mês. <;) Deputado
Vilmar Rocha procedeu à leitura do parecer, em subs
tituição ao Relator. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovado, por unanimidade o parecer do Rela
tor. 6) Projeto de Lei Nl! 111/1995 - do Sr. Odelmo
Leão - que "acrescenta artigo à Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a política agríco
la"'. Relator: Deputado Ary Kara. Parecer: pela consti
tucionalidade, juridicidade e técniCa legislativa deste,
com emenda. Foi concedida vista ao Deputado Inaldo
Leitão, no dia vinte e cinco do mês em curso. O Depu
tado Vilmar Rocha procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
Relator. 7) Projeto de Lei Nll 1.075-Al1995 - da Sra.
Esther Grossi - que "dispõe sobre a responsabilidade
do Estado erfl educação pública, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Vicente Arruda. Parecer:
pela inconstitucionalidade. Foi concedida vista ao De-
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EXPEDIENTE: O Presidente levou ao conhecimento Economia. Naquela Comissãà, tiveram como relator
da Comissão as Distribuições n2s 10 e 11, de 24 e·25 o Deputado Emerson Kapaz; cujo parecer fora apro-
de maio, respectivamente; e a Redistribuição n2 8, de vado em 19 de abril passado. NO'dia 2 de maio, a ma-
24 de maio. Após, comunicou aos membros o teor do téria deu entrada na Comissão de Finanças. Aberto o
offcio encaminhado pelo Deputado Pedro Wilson, prazo, recebeu 130 emendas;que permitiram o aper-
Presidente da Comissão de Educação, ratificando feiçoamento do relatório aprovado na Comissão de
convite para uma reunião de audiência pública con- Economia. Informou que, dessas 130, 43 haviam sido
junta com a Comissão de Finanças, no dia 8 de junho aprovei~adas, total ou parcfalmente, na forma do
próximo, sobre o Projeto de Lei nll 4.434/98, de auto- substitL\tivo que apresentarê\ na última sexta-feira,
ria do Sr. Luiz Carlos Hauly, que altera dispositivos da tendo também encaminhado cópia pela Internet a to-
Lei n2 9.317/96, que institui o SIMPLES, para incluir dos os membros da Comissão~. A idéia, segundo afir-
as escolas infanto-juvenis nesse sistema. A propósito mou, seria que se discutisse esse relatório já na reu-
do SIMPLES, informou que tramitavam na Comissão nião da próxima quarta-feira, dia 7. Como o substituti-
diversos projetos tratando desse assunto e que vinha vo deveria estar com prazo de recebimento de emen-
recebendo manifestações de vários parlamentares, das até 2 de junho, sexta-feira; dependendo do teor
para maior agilidade na apreciação do tema. Comuni- dessas emendas, faria alguns ajustes, de que daria
cou que já estivera com o Senador Valdeck Ornellas, conhecimento a todos os Deputados, até no máximo
Ministro da Previdência Social, e com o Dr. Crésio terça-feira, dia 6, para que pudessem deliberar sobre
Rolim, Presidente do INSS, na tentativa de encami- a matéria no dia seguinte. Com' relação ao mérito, fez
nhar o assunto. Disse que além da audiência pública duas observações. A primeira delas referia-se ao ob-
programada para a próxima semana, tratando da jetivo central das mudanças que estavam sendo pro-
adesão da pré-escola ao SIMPLES, estava envidan- postas, e a segunda seria no sentido de assegurar
do esforços para realizar, ainda em junho, uma outra .tais alterações. O principal objetivo era ensejar o for-
audiência ou uma reunião técnica a fim de tratar do talecimento do mercado de capitais, por meio do au-
tema, com órgãos da Previdência Social e da Secre- mento da proteção para os acionistas mfnoritários e
taria da Receita Federal. Em seguida, transmitiu tam- os acionistas preferencialistas, sem que, em hipótese
bém convite encaminhado pelo Deputado Dr. Evilá- .alguma, isso significasse uma transição brusca e que
sio, idealizador da Frente Parlamentar em Defesa da acabasse levando a um desestrmulo à manutenção
Televisão Pública, para a solenidade de lançamento das empresas no regime de capital aberto, ou seja;'
da referida Frente, a realizar-se naquela data, às 14h, que não adiantava adotar esse regime. Enfatizou que
no Auditório do Espaço Cultural da Câmara. Em conti- tanto era importante aumentar a proteção dos acio-
nuidade, teceu considerações sobre o projeto de lei nistas minoritários, preferencialistas, quanto manter o
que altera a lei das Sociedades Anônimas, em trami- estrmulo aos empresários, para abrirem suas empre-
tação na Comissão de Finanças, cujo relator é o De- sas ou mantê-Ias em regime aberto, visando a asse-
putado Antonio Kandir. Disse que a matéria se encon- gurar maior proteção aos acionistas. Explicou que,
trava em fase de recebimento de emendas ao substi- em seu substitutivo, teve o cuidado de preservar a es-
}utivo do relator, devendo constar da pauta da reunião sência do que fora aprovado na Comissão de Econo-
90 dia 7 de junho próximo. Fez ainda menção à au- mia e referendado por várias emendas na Comissão
diência pública que a Comissão realizou com a parti- ae Finanças. Acrescentou ainda que a preocupação
cipação do Presidente da Comissão de Valores Mobi- foi a de estabelecer garantias de uma correta destina-
Iiários, enfatizando que o fortalecimento do papel da ção dos recursos da empresa, pertencentes aos acio-
CVM no mercado acionário brasileiro, era uma posi- nistas, evitando assim o que denominou de gover-
ção quase unânime na CFT. Em seguida, passou a nança corporativa. Essa prática, como esclareceu,
palavra ao Deputado Antonio Kandir, que fez um bre- seria alcançada por meio de vários procedimentos,
ve relato desde a apresentação do projeto pelo autor. especialmente reforçando a figura do auditor inde-
Dis~e que, em 1997, o Deputado Luiz Carlos Hauly pendente, a fim de dar maior transparência às ações
apresentara projeto modificando pontos da Lei das do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
Sociedades Anônimas e que, mais tarde, o mesmo institufndo regras para essa transparência, bem como
parlamentar apresentara um segundo projeto. Acres- regras de informação e de responsabilidade, não
centou que, no infeio de 1999, o Deputado Hélio Cos- apenas do controlador, mas também e, eventualmen-
ta apresentara o terceiro projeto sobre o assunto e te, do acionista minoritário que viesse a conseguir
que tinham sido_ todos encaminhados à Comissão de eleger algum representante no Conselho Fiscal e no
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Conselho de Ac;lminil:~tração. Fez referência ao acolhi- te fosse ensejado o debate do assunto, com profundi-
mento de emenda, proposta pelo Deputado Sampaio dade, lembrando porém que todos deveriam ficar
Dória, no sentido de uma melhor organização do Con- atentos também à questão do cronograma de tramita-
selho Fiscal, inch~,siv~ atribuindo maior relevância a ção do Projeto na Comissão. ORDEM DO DIA: O Pre-
cada um de seu~. '90nselheiros, observando que, a sidente deu conhecimento .aos membros da Mensa- -
propósito, foi consiperada a importância de se aperte- gem nº 450/00, do Poder Executivo, que "encaminha
içoar a Lei das Sociedades Anônimas, decorrente do ao Congresso Nacional o demonstrativo das emis-
consenso de quem,e,stava no mercado, isto é, partici- sões do real referente ao mês de fevereiro de 2000,
pando das empresas. Para eles, mais importante ain- as razões delas determinantes e a posição das reser-
da era que a nova;,tei 'detivesse um bom padrão de vas internacionais a elas vinculadas". 1) Requerimen-
regulação. Justificou, dizendo que tanto a experiência to, dos Srs. Ricardo Berzoini e Wellington Dias, solici-
brasileira como a internacional apontavam a necessi- tando informações ao Senhor Ministro de Estado da
dade da criação de um agente regulador forte. Como Fazenda sobre o cronograma de trabalho para o
oc~rria em outrds países, conforme ~ot~u, era neces- processo de reestruturação dos bancos oficiais fe-
sán~ ~u~ um~ entldadec~rnoa Comlssao de Valores derais. Em votação: aprovado, unanimemente, o
MO~lhanos dlspuses~e,nao apenas de ~oderes fo~- requerimento. 2) Requerimento nº 18/00, do Sr.
maiS, como de fato dispunha, mas, tambem de condl- Pedro Eugênio para que a Comissão convide o
ções objetivas para' atuar no mercad? Para. tanto, a Sr. Daniel Luiz Gieizer, Diretor de Assuntos Interna-
seu ver, era importante qu~ essa entlda~e dlspus:s- cionais do Banco' Central, para esclarecer os proce-
se de mandato para' seus Integrantes e Independen- dimentos e rotinas utilizados na condução de pro-
cia política, para que não ficasse dependendo do cessos administrativos do BACEN, e para apurar o
prestrgi~ q.ue o Ministro da .Fa~enda ou .0 President~ ocorrido na tramitação do processo instaurado con-
da Repubhca venham a atribUir ao presidente, ao dl- tra ex-administradores do Banco Nacional S/A. Em
retor e aos membros do Conselho da CVM, estabele- votação: aprovado, unanimemente, o requerimento.
cen~o um ?ut.ro patama.r de operacionalizaçã~ e!orça 3) Projeto de Lei Nº 2.812/00 - do Senado Federal
polr~lca proprla; A segUir, es~la~eceu q~eohavla Intro- (PLS nº 679/99) - que "acrescenta parágrafo único
duzldo um capitulo com remlssao à Lei n- 6.385, que ao art. 1.479 da Lei nº 3.071, de 10 de janeiro de
tipifica os crimes con!ra o .merc~d~ de cAapit~is, um~ 1916 (Código Civil)". RELATOR: Deputado Rodrigo
vez que atualmente so haVia pUnlçao no amblto adml- Maia. PARECER: pela não implicação da matéria
nistrativo, nada existindo no campo penal. Por último, com aumento ou diminuição da receita ou da despe-
fez considerações ao capítulo referente a ações pre- sa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
ferenciais, com propostas de mudanças, notadamen- adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
te, em relação ao art. 17, que diz respeito às ações pela aprovação. EM VOTAÇÃO: aprovado, unani-
preferenciais, prevendo um fluxo futuro desse tipo de memente, o parecer. 4) Projeto de Lei Complemen-
ações e não do estoque existente. Por fim, acrescen- tar nº 11/99 - do Sr. Paulo Octávio - que "regula-
tou que, para esse fluxo futuro de ações preferencia- menta o disposto no inciso XIV, art. 21, da Constitui-
is, estava propondo a criação de uma série de condi- ção Federal, que institui o fundo próprio para a as-
ções, de sorte a que os portadores de futuras ações sistência financeira do Distrito Federal e dá outras
preferenciais tivessem efetivamente preferência em providências". (Apensados: PLP nºs 38/99 e 40/99).
relação às ações ordinárias. Ao elogiar a exposição RELATOR: Deputado José Ronaldo. PARECER:
do relator, o Presidente enfatizou que, em torno da pela adequação financeira e orçamentária e, no mé-
matéria, havia grande interesse de parte do Poder rito, pela aprovação do Projeto e dos PLP nºs 38/99
Executivo e da sociedade brasileira, conforme evi- e 40/99, apensados, com Substitutivo. Vista ao De-
denciava o intensQ debate do assunto pela imprensa putado Rodrigo Maia. 5) Projeto de Decreto Legisla-
e pelas diferentes instituições ligadas a entidades tivo nº 394/00 - dos Srs. José Dirceu e Ricardo Ber-
empresariais, aos fundos de pensão e ao mercado zoini - que "susta a aplicação do disposto no art. ~ º
acionário. Acrescentou que havia sido aventada, pe- do Decreto de 23 de dezembro de 1999, de autoria
los líderes da base do Governo, a possibilidade de se do Poder Executivo, publicado no DOU, de 24 de
requerer urgência para a votação da matéria, tão logo dezembro de 1999 (seção. 1, nº .246, pág. 8}".
fosse ultimada sua tramitação na Comissão de Finan- RELATOR: Deputado Rodrlgo Mala. PARECER:
ças. Concluiu; informando ter assumido Q compromis- pela não implicação da matéria com aumento ou di-
so de envidar·todos os esforços para que,efetivamen- minuição da receita ou da despesa públicas, não ca-



Destinada a proferir parecer à pro
posta de emenda à Constituição nl!
618-A, de 1998, do Poder Executivo, que
"acresce inciso ao artigo 20 da Constitui
ção Federal", incluindo os bens da união
o Patrimônio Genético. - (Patrimônio Ge
nético)

Ata da 41 Reunião,
realizada em 31 de ma}o de 2000

Aos trinta e um dias do mês de maio dojc:lno de
dois mil, às quinze horas e quarenta e cinco.fninutos,
no plenário número doze do Anexo 11 da Çãmara dos
Deputados, reuniram-se, ordinariament'e, os mem
bros da Comissão Especial destin~a a proferir
parecer à proposta de emenda à"éonstituição n!!
618-a, de 1998, do Poder Exeytlflvo, que "acresce
inciso ao artigo 20 da Constituição Federal", incluindo
os bens da União o Patrimônio \Genético. Presentes
os Senhores Deputados Gerson ',Gabriel/i, Presidente;
Adão Pretto, Ayrton Xerêz, B. Sá! Cláudio Cajado, DiI·
ceu Sperafico, Euler Ribeiro, Frahcistônio Pinto, Hugo
Biehl, Jorge Costa, Luiz Bittencourt, Max Mauro, Pa
dre Roque, Sebastião Madeira, Valdeci Oliveira, Va
nessa Grazziotin, Walfrido Mares Guia e Xico Grazia
no, titulares; Carlos Dunga, Fernando Coruja, Rafael
Guerra, suplentes. Deixaram de comparecer os Se
nhores Deputados Cleonãncio Fonseca, Fernando
Ferro, Fernando Gonçalves, Francisco Rodrigues,
Glycon Terra Pinto, Moreira Ferreira, Nilson Pinto, Pa-
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bendo pronuncial-:1ento quanto à adequação finan- ulo José Gouvêa, Pompeo de Mattos, Raimundo San-
ceira e orçamentária e, no mérito, peja rejeição. tos, Remi Trinta, Ricarte de Freitas, Saraiva Felipe,
VISTA, ao Deputado José Pimentel, em 24-5-00. Saulo Pedrosa, Sérgio Barcelos e Wilson Santos.
Discutiram a matéria os Deputados Ricardo Berzoi- ATA - Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente co-
ni, Pedro Eugênio e João Paulo. Não havendo con- locou em apreciação a Ata da terceira reunião, cuja
senso para a sua deliberação, a discussão foi adia- leitura foi dispensada, por soliCitação da Senhora De-
da. 6) Projeto de Lei nll 1.270-A/99 - da Sra. Maria putada Vanessa Grazziotin, tendo em vista a distribui·
de Lourdes Abadia - que "dispõe sobre a alienação ção de cópias aos membros da Comissão. Em dis-
dos bens e direitos que integravam o acervo da ex- cussão e votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE
tinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - - O Senhor Presidente comunicou o recebimento das
LBA". RE~TOR: Deputado José Ronaldo. seguintes correspondências: 1. Ofício nº 153, de
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen- 30-5-2000, do Senhor Ministro de Estado de Ciência
tária. Vista ao Deputado Ricardo Berzoini. e Tecnologia, Dr. Ronaldo Mata Sardenberg, confir-
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o mando presença, em reunião de audiência pública,
Presidente encerrou os trabalhos às 11 horas e 55 nesta Comissão Especial, dia 28 de junho; e 2. Fax da
minutos. E, para constar, eu, Maria Linda Maga- Sra. Irismar Naves Mendes, Chefe da Assessoria
Ihães, Secretária, lavrei a presente ATA, que, depo- Parlamentar do Ministério do Meio Ambiente, infor-
is d~ lida, discutida ~ aprov~da, s~rá ~ssinada .~e~o mando que o Senhor Ministro José Sarney Filho seria
PresrdAente e encaminhada a pubhcaçao no Dlano representado, na reunião de audiência pública, pelo
da Camara. dos Deputados., Deputado Manoel Dr. Bráulio Ferreira de Souza Dias, Diretor do Progra-
Castro, Presidente. ma Nacional de Conservação da Biodiversidade e

COMISSÃO ESPECIAL Gerente do Programa de Biodiversidade e Recursos
Genéticos, da Secretaria de Biodiversidade e Flores
tas daquele Ministério. O Senhor Presidente conside
rou prejudicado o requerimento de convocação a Sua
Excelência, Ministro Ronaldo Mata Sardenberg,
constante da Ordem do Dia da reunião, diante da con
firmação de presença. ORDEM DO DIA - Apreciação
de requerimentos para comparecimento em reunião
de audiência pública - 1. Do Senhor Deputado Ricar
te de Freitas, Relator, convocando o Senhor José
Sarney Filho, Ministro de Estado do Meio Ambiente.
Em votação, o requerimento foi aprovado. 2. Do Se
nhor Deputado Ricarte de Freitas, Relator, convidan
do o Senhor Glênio da Costa Alvarez, Presidente da
Fundação Nacional do rndio. Em votação, o requeri
mento foi aprovado. 3. Do Senhor Deputado Jorge
Costa, convidando o Senhor José Serra, Ministro de
Estado da Saúde. Em votação, o requerimento foi
aprovado. 4. Do Senhor Deputado Valdeci Oliveira,
convidando os Senhores: Volney Garrafa, Professor
da Universidade de Brasília; José Seixas Lourenço,
Presidente do Conselho de Administração da Associ
ação Brasileira para Uso Sustentável da Biodiversida
de da Amazônia - BioAmazônia; e Spartaco Astolfi Fi·
lho, Coordenador do Conselho Técnico CienUfico da
BioAmazônia. 5. Do Senhor Deputado Valdeci Olivei
ra, solicitando cópia do acordo firmado entre a Novar
tis e a Associação Brasileira para Uso Sustentável da
Biodiversidade da Amazônia - BioAmazônia. Em vo
tação, os requerimentos foram aprovados. 6. Da Se
nhora Deputada Vanessa Grazziotin, convite aos Se·



Esclareço que a reunião está sendo gravada e
solicito aos nobres Deputados e Deputadas que falem
ao microfone declinando seu nome.

Sobre a mesa, requerimento do Deputado Ri
carte de Freitas, Relator, solicitando que seja convo
cado o Ministro do Estado do Meio Ambiente José
Sarney Filho para comparecimento à reunião de au
diência pública desta Comissão.

,Gostaria de esclarecer que o nobre Relator, em·
bora acatando a sugestão do Ministro, não abre mão
da presença do Ministro nesta Comissão.

Acataremos então a sugestão do Ministro. Aco
lheremos, mas não abriremos mão da presença hon
rosa, prestigiosa e esclarecedora do Ministro de Esta
do aqui nesta Comissão.

O nobre Relator se encontra ainda em missão
oficial. Por isso não está presente nesta sessão. E
para que não prejudique sua relataria, resolvemos
que esta reunião seria apenas deliberativa das propo
sições que leremos. Na próxima semana, 'se Deus
quiser, estaremos não só com a presença de exposi
tores como também da honrosa presença e necessá
ria do nosso Relator.
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nhores: SenadorOsmar Dias; Senadora Marina Silva; O expediente acusa o recebimento do Oficio ng

lone Egler, Gerente do Programa Brasileiro de Ecolo- 153, de 30-05-2000, do Ministro de Estado da Ciência
gia Molecular para Uso Sustentável da Biodiversida- e Tecnologia, Dr. Ronaldo Mota Sardenberg, confir-
de da Amazônia; José Severino da Silva, Coordena- mando presença em reunião de audiência pública
dor do Conselho de Articulação dos Povos Indígenas desta Comissão Especial para o dia 28 de junho vin-
do Brasil - CAPOlB; e Euclides Pereira, Coordena- douro.
dor das Organizações Indígenas da Amazônia Brasi- Fica assim prejudicado o requerimento de con-
leira - COIAB. Em votação, os requerimentos foram vocação de S. EXª. constante na Ordem do Dia desta
aprovados. O Senhor Presidente teceu considera- reunião.
ções a respeito do dia de realização de reuniões da Comunico que esta Presidência recebeu tam·
Comissão, tendo em vista o grande número de reu- bém um fax da SrB.lrismar Naves Mendes, Chefe da
niões, no mesmo dia e horário, na Casa. Discutiram o Assessoria Parlamentar do Ministro do Meio Ambien·
assunto os Senhores Deputados Sebastião Madeira, te, informando que o Sr. Ministro José Sarney Filho
Jorge Costa e Max Mauro. O Senhor Presidente infor- será representado na reunião de audiência pública
mou que, de acordo com a pauta, as reuniões seriam pelo Dr. Bráulio Ferreira de Santos Dias, Diretor do
marcadas de modo a favorecer uma participação Programa Nacional de Conservação da Biodiversida-
mais efetiva dos Senhores membros da Comissão. de e Gerente do Programa de Biodiversidade e Re·
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente en- cursos Genéticos da Secretaria de Biodiversidade e
cerrou a reunião, às dezesseis horas e quinze minu- Florestas daquele Ministério.
tos, antes convocando uma próxima para o dia sete Passa-se à Ordem do Dia.
de junho, Q,uarta-feira, ~s q.uat0,rz~ horas e trinta ~i- Esta reunião foi marcada para apreciação de vá-
nutos, d~stlnada à'Audl~ncla Publlca,com os s~g~ln- rios requerimentos.
tes c?n~ldad~s: Profê. Angela Cordeiro, esp~clallsta Segundo o artigo 192, que nos orienta, os re-
~m blodlv.ersldade e Dr. Afonso Ce~s~ Candelra V~lo- querimentos estão sujeitos à deliberação do Plenário,
IS, pesquls~dor da Empresa BraSileira de PesqUisa conforme art. 117. Para encaminhar, poderão falar
Agrop~cuár!a - EMBRAP~. E, pa~a constar, eu, , Edla quatro Deputados: dois a favor, dois contrários, por
Calheiros BISpO, Secretária, lavrei a presente Ata que cinco minutos incluindo nesse grupo o autor e o Rela-
será assinada pelo Presidente e encaminhada à pu- toro '
blicação no Diário da Câmara dos Deputados, jun
tamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - Nobres Deputados, já que temOs o quorum pre
estabelecido pelo Estatuto, iniciamos nossa reunião
de 31 de maio de 2000.

Declaro abertos os trabalhos desta Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n618, de 1998, do Poder Exe
cutivo, que acresce inciso ao art. 20 da Constituição
Federal, sobre patrimônio genético.

Encontra-se sobre a bancada cópias da ata da
terceira reunião. Indago aos nobres Parlamentares da
necessidade ou não da sua leitura.

A SR~DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Sr. Presidente, pedimos dispensa da leitura da ata.

O SR. p!!ESID~NTE (Deputado Geraen- Gabri
elli) - Não havefiao-quem-queira-discuti-Ia, passemos
à votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
...encontram. (Pausa.)

Aprovada.



Nos termos do requerimento, S. Exª. justifica:

No momento em que esta Comissão
desempenha trabalho tão profícuo, é interes
sante que possamos esclarecer os fatos que
levaram ao acordo entre a EloAmazônia e a
Novartis, já que o mesmo implica justamente
no repasse de recurso-SQãi1éticos para uma
multinacional. Para tanto, estamos sugerindo
que este colegiado, ouvido o Plenário, convi
de os nomes supra-indicados.

Sala das Sessões, 31 de maio. -Deputado Vai·
deci Oliveira.

Coloco à análise dos Srs. Parlamentares a su
gestão desta convocação.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Sr. Presidente, desculpe-me pela dispersão, mas
V.Exa. poderia repetir os nomes de quem'S.Exª. suqe
re sejam convocados para participar da reunião?
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Alguém gostaria de fazer alguma discussão ou § 1!! .
dar opinião sobre a posição do Relator em relação à 11 - preservar a diversidade e a integri-
presença do nosso convidado e do Ministro? dade do patrimônio genético do País e fisca-

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sr. Presi- lizar as entidades dedicadas à pesquisa e
dente, quero apoiar a posição do companheiro Depu- manipulação de material genético;
tado que requer a presença do Ministro do Meio
Ambiente José Sarney. da Ciência e Tecnologia. Ro- E. como vemos, esse pedido da presença do
naldo Mota Sardenberg. porque realmente é um as- Sr. Ministro José Serra, ou quem ele indicar, é muito
sunto de magna importância para o País e há neces- importante para que defendamos realmente a inte-
sidade da presença do Sr. Ministro José Sarney Filho gridade do patrimônio genético desde que há uma
nesta audiência pública, para que tenhamos uma po- ameaça, há uma proposta - não digo nem ameaça,
sição firme do Ministério do Meio Ambiente sobre porque não é ameaça, não sou contra os transgêni-
esta questão do patrimônio genético do nosso País, já cos, - de que o País vai abrir a oportunidade para a
que a biodiversidade é grande e atinge a responsabili- entrada de genéticos, transgenéticos no País. Daí o
dade maior do Ministério do Meio Ambiente nesta nosso pedido, e eu procuraria aqui resumir para fi-
questão de conservação e caracterização do patrimô- car bem entendido.
nio genético em nosso País. Preocupado com riscos potenciais à saúde hu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri- mana causados por alimentos e produtos originados
elli) - Gostaria imediatamente de colocar em votação de plantas.
o requerimento. Sobre a mesa, requerimento do nobre Deputa-

Os Srs. Deputados que forem a favor permane- do Valdeci Oliveira, solicitando que seja convidado o
çam como se encontram. (Pausa.) Prof. Volney Garrafa, da Universidade de Brasília,

Aprovado o requerimento. para comparecimento à reunião de audiência pública
desta Comissão.

Sobre a mesa também o requerimento do Depu-
tado Ricarte de Freitas, Relator. Esse requerimento fi- Os Deputados que concordam com o requeri-
cou prejudicado, já que o nosso Ministro confirmou a menta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
sua vinda aqui no dia 28 de junho próximo. Temos também sobre a mesa, alguns requeri-

Sobre a mesa também requerimento do Depu- mentos extrapauta, como o do nobre Deputado Val-
tado Ricarte de Freitas, Relator. solicitando que seja deci Oliveira, que solicita que, ouvido o Plenário, esta
convidado o Sr. Glênio da Costa Alvarez, Presidente Comissão solicite cópia do acordo firmado entre a
da :undação Nacional do fndio, FUNAI, para compa- Novartis e a Associação Brasileira para Uso Susten-
reclmento à reunião de audiência pública desta Co- tável da Biodiversidade da Amazônia, a BioAmazô-
missão Especial. nia.

Gostaria também de colocar sobre análise e
aprovação do Plenário o requerimento do nobre Rela
tor.

Os Deputados que forem a favor permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Também sobre a mesa o requerimento do nobre

'Deputado Jorge Costa, solicitando que seja convida
d? o Sr. Ministro de Estado José Serra, para compare
cimento à reunião de audiência pública desta Comis
são.

Com a palavra o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sr. Presi

·dente e demais Deputados, esse requerimento diz
respe~to à própria matéria sobre patrimônio genético,
que diZ, no art. 225, § 12, inciso 11, da Constituição vi
gente, que deter!f1ina ao Poder Público o dever de:

Art.225 ..
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri- Os companheiros que votam favoravelmente
elli) - Pois não. São representantes da Novartis e da ao requerimento, permaneçam como se encontram.
BioAmazôniaJ que firmaram acordo. (Pausa).

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - A nobre Deputada Vanessa Grazziotin também
Perfeito

J
Sr. Presidente. Também acabei de entregar à sugereJ conforme preceitua a legislaçãoJ em termos

Mesa requerimento em que sugiro o convite a várias regimentais, para que sejam convidados para partici-
entidades

J
entre elas exatamente a ONG BioAmazô- par desta reunião pública de Comissão Especial o Sr.

nia, entidade que deverá gerir o Centro de Biotecnolo- Osmar DiasJ representante de duas entidades.
gia que está sendo construído no Estado do Amazo- A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
nasJ através de recursos públicos federais, via Desculpe, Presidente, Senador Osmar Dias.
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri-
Manaus. elli) - Desculpe. Senador Osmar Dias. É que sua letri-

Tenho conhecimento do fato que o nobre Depu- riha está pequenininha.
tado aborda com relação a esse acordo que chegou A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
ao meu conhecimento, como ao de várias autorida- Pois é.
des, in<,:lu.sive do Diretor-Presid.ente ~a entidad~ Bi- O SR. ~RESIDENTE (Deputado Gerson Gabri-
oAmazonla, que tra!a so~re as Ilegahd~des contidas elli) - Desculpe. Senador Osmar Dias e representan-
n? acordo, .que.preve - veja bem a grav,d8;deJ Sr. Pre- tes das entidades que a nobre Deputada cita aqui.
sldente - o envIo de cepa~ p~r~ fora d? ~als. Isso t~do Gostaria que ela pudesse fundamentar e esclarecer
sem que a PEC do Patnmonlo Genetlco tenha Sido para nós facilitando a leitura aqui.
votada~ o~ ~ej~, a le~ ~ue regulamentará o acesso a A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN _
esse p tnmonro genetrco. A título de economia de papel

J
Sr. Presidente

J
estou

. Port~nto, ,reforço a importância de qu~ sejam sugerindo uma série de entidades, e talvez a audiên-
ouvidos nao so o representante da Novartls como cia não seja uma única. V. Ex!!, como Presidente da
também o da BioAmazônia J pois existe uma série de Comissão pode colocar os convidados nas audiênci-
outras irregularidades denunciadas que envolvem as pública~ que teria uma razão de ser.
e~sa entidade J queJ apesar de t:r ?seu trabalho diri- Na realidade

J
o Senador Osmar Dias, porque foi

gldo para o NorteJ para a Amazonla e p~ra o Estado S. Ex!! quem apresentou o substitutivo da Lei de Aces-
do Amazonas J tem sede no Estado de Sao Paulo. so ao Patrimônio Genético no Senado. As outras são

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri- duas entidades indígenas. Acabamos de aprovar a
elli) - Muito bem. Coloco, ~ matéria em apreciação. vinda aqui do representante da Funai. EntãoJ estou

Os nobres Deputados que concordam com a su- sugerindo que sejam convidados representantes da
gestão do Deputado ~aldeci Oliveira, sugestão essa CAPOIB - Coordenadoria de Articulação dos Povos
reforçada pela Deputada Vanessa Grazziotin, perma- Indígenas Brasileiros - e da COIAB - Coordenação
neçam como se encontram. (Pausa.) das Organizações Indígenas da Amazônià Brasileira.

Requerimento do Deputado Valdeci Oliveira
J

Além disso, Sr: Presid~n~e, tamb~m .estão aí repre-
que solicita sejam convocados o Sr. Presidente do sentantes da BloAmazonla e da BloRlo.
Conselho de Administração da Associação Brasileira E, por fim J o Coordenador do PROBEM - Pro-
para Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia grama Brasileiro de Ecologia Molecular -J um pro-
- BioAmazônia -, Sr. José Seixas Lourenço, e o Co- grama do Governo Federal que faz parte do Projeto
ordenador do Consélhõlécnico-;Çienti~oA- "Avança~iI~ as~as). Seria interessantíssi-
mazônia

J
Sr. Spartaco Astolfi Filho

J
a comparecerem mo;nãminha OplnlaO, a Vinda do coordenador desse

a esta Comissão para tratar de assunto objetivo desta programa a essa reunião.
Comissão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri-

É um reforço à proposta anterior e ele justifica: elli) - Mais ou menos. "Avança Brasil", mais ou me-
"No momento em que esta Comissão desempenha nos.
um trabalho..." mais ou menos na mesma fundamen- A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
tação do outro requerimento, é um reforço nominando - É, o coordenador desse Programa "Avança Brasil"
as pessoas que deveriam ser convocadas para pres- (entre aspas).
tar esclarecimento sobre o acordo feito pela ONG da O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri-
BioAmazônia com a Novartis. elli) - Gostaria de sugerir também à nobre Deputada J



O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - A próxima quarta-feira estará prejudicada, por
que há dois convidados confirmados. Mas pergunto
aos nobres Deputados se, passando a próxima se
mana, para o próximo convidado, -podemos fazer um
esforço e uma experiência de realizar a reunião na
quinta-feira pela manhã. Não dando certo na quin
ta-feira de manhã, proponho quarta-feira às

9h. As reuniões das Comissões começam às
10h, sendo que boa parte delas, apenas às
IOh30min. Então, faríamos um esforço para nos reu
nirmos às 9h às 10h ou IOh30min, já que quar
ta-feira, pela manhã, todos estão na Casa. É uma
sugestão. Continúa facultada a palavra para análise.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - A su
gestão é excelente: quinta-feira às 9h. Sei que, na
quarta-feira, a maioria dos Deputados estão muito
ocupados, são várias Comissões funcionando. Eu,
por exemplo, participo de duas reuniões às 10h. Qu
arta-feira, começa cedo a moviment~ção na Casa.
Não sei se isso seria interessante. Sendo bem cedo,
na quinta-feira, às 9h, estou pronto a apC?.!..ar a su
gestão, que deveria ser bem examinada, porque
pode dar certo. .

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Vamos fazer
. a experiência. Acho que quinta-feira, pela manhã, às
9h, é o melhor horário. A Comissão pode funcionar
até 11 h, 13h30min. Certamente haverá quorum, por
que nesse dia os Deputados terão menos atividades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - ·Na próxima quarta-feira, então, a reunião será
às 14h30min, uma vez que já houve confirmação dos
nobres convidados. Na semana seguinte, faremos a. .
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aproveitando o seu requerimento, a inclusão da Se- Temos de manter o ritmo, a atenção e a mobili-
nadora Marina Silva. zação desta Comissão, para que possamos dar bom

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - andamento e chegarmos a uma conclusão.
Perfeito, poderíamos. Sugerir o Senador porque foi Ainda temos de tratar de um assunto antes de
ele quem elaborou o substitutivo ao projeto. facultar a palavra ao nobre Deputado. Ficamos de

, O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabrielli) convidar os Parlamentares do Senado e da Câmara
- É, mas poderfamos chamar também a Senadora. que estão tratando da Lei de Acesso, para que pos-

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - samos fazer um trabalho conjunto e ganhar um pou-
~oderíamos incluir também a Senadora Marina Silva, co de tempo.
sem problema nenhum. O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri- Quarta-feira, realmente, é um dia muito ingrato.
elli) - Alguém gostaria de discutir? Gostaria então de Hoje, por exemplo, haverá reunião da Comissão do
colocar em votação. Aqueles que concordam, por fa- Narcotráfico, da qual sou membro, da Comissão de
vor, permaneçam como se encontram. Direitos Humanos, da Liderança do PSDB e desta

Acuso também o recebimento do Offcio n2 Comissão. Quem viaja quinta-feira geralmente o faz
3/2000. (Pausa). Gostaria de fazer um apelo aos no- a partir de meio-dia. Não sei a opinião dos outros,
bres Deputados, para que nas próximas reuniões pu- mas, talvez, quinta-feira, pela manhã, seja um bom
déssemos fazer um esforço para dar presença maci- dia.
ça, já que o assunto é denso, importante, e teremos
aqui convidados de peso que irão esclarecer esse as
sunto fantástico, novo e moderno da biodiversidade.

Eu gostaria de aproveitar e abordar também a
preocupação em relação a esse horário de quarta-feira,
às 14h30min. Temos uma competição em relação a al
gumas Comissões que estão se reunindo no mesmo
horário. Na semana próxima passada, tentamos identifi
car um horário mais favorável. Terça-feira à tarde é pro
blemático e uma boa parte dos Deputados chegam aqui
no final da tarde. Quinta-feira pela manhã, alguns Depu
tados se ausentam da Casa. Ficamos com a quar
ta-feira e estamos tendo uma competição entre várias
Comissões que, de certo modo, prejudicam o bom an
damento desta Comissão. Há um fato inusitado: devido
à novidade desta Comissão, muitos Parlamentares
acorreram para participar dela. Isso simplesmente dei- .
xou o coeficiente em 18 Parlamentares, para que pos
samos começar os trabalhos. Talvez seja a Comissão
da Casa que exija maior número de presenças e assi
naturas para que se possa dar início aos trabalhos. É di
fícil atingir esse número. Isso vem de alguma forma atra
palhando e retardando o começo inicialmente acordado
para as 14h30min. Se houver convidados, ficaremos
com o tempo exíguo para que a exposição seja funda
mentada.

Gostaria de ouvir os nobres pares sobre essas
preocupações, se devemos pensar em outro horário,
talvez quinta-feira pela manhã, terça à tarde - pena
que não nos possamos reunir à noite. Estão lembran
do-me de que há o prazo regimental de 40 sessões da
Câmara. Emtese, teríamos de concluir o trabalho até
o dia 31 de junho. Ocorre que o Ministro já marcou sua
presença para o dia 28.



COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer ao Pro
jeto de lei nli 2.186, de 1996, dos senho
res deputados Eduardo Jorge e Fernan
do gabeira, que "dispõe sobre a substitu
ição progressiva da produção e da co
mercialização de produtos qué conte
nham asbesto/amianto, e dá outras provi
dências" e apensado. (asbesto e amian
to)

Ata da 111 Reunião, realizada em
31 de maio de 2000 (Instalação e eleição do

Presidente e dos Vice-Presidentes)

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil,
às quinze horas e cinqüenta e oito minutos, no Plená
rio número seis, do Anexo \I da Câmara dos Deputa
dos, reuniram-se ordinariamente, os Deputados
membros da Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei n!! 2.186, de 1996, dos Se
nhores Deputados Eduardo Jorge e Fernando Gabei
ra, que n dispõe sobre a substituição progressiva da
produção e da comercialização de produtos que con
tenham asbesto/amianto, e dá outras providências" e
apensado. Na forma do § 4g

, do art.39 do Regimento
Interno assumiu a Presidência dCJs trabalhos, o Depu
tado Nelson Marquezelli. A lista de.presença registrou
o comparecimento dos Senhores Deputados Airton
Roveda, Eduardo .Jorge, Emerson Kapaz, Fernando
Coruja, Flávio Derzi, João Paulo, João Ribeiro, Lael
Varella, Udia Quinari, Moroni Torgan, Nelson Marque
zelli, Pedro Chaves, Pedro Valadàres e Roberto Ba
lestra, titulares; e, Arlindo Chinaglia, Dr. Helena, Dr.
Rosinha, Luiz Bittencourt, Marcos de Jesus, Minam
Reid, Ursicino Queiroz e Walfrido Mares Guia, su
plentes. Deixaram de registrar sua presenças os Se
nhore& Deputados Aroldo Cedraz, Gilberto Kassab,
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primeira experiência de reunião na quinta-feira pela Jair Meneguelli, Jovair Arantes, Juquinha, Marçal Fi-
manhã. Veremos o resúltado e ficaremos com o horá- lho, Marcus Vicente, Nair Xavier Lobo, Pastor Valdeci
rio móvel, Comissão dinâmica, com horário dinâmico Paiva, Paulo Rocha, Pedro Canedo, Pedro Henry,
e móvel, tentando encontrar o melhor horário. Ronaldo Caiado, Ronaldo Vasccncellos, Salatiel Car-

Nada a mais havendo a tratar, agradeço a parti- valho, Salomão Cruz, Sérgio Barcellos, Themrstocles
cipação de todos os nóbres Deputados e convoco re- Sampaio, YvoníltÇ)1') Gonçalves e Zé Gomes da Ro-
união para o dia 7 de junho vindouro, às 14h30min, cha. Havendo número regimental, o Senhor Presi-
destinada à audiência pública com a presença dos dente, Nelson Marquezelli, deu por aberto os traba-
seguintes convidados já confirmados: Prof! Angela lhos destinados a instalação e eleição do Presidente
Cordeiro, especialista em biodiversidade; Dr. Afonso e dos Vice-Presidentes da Comissão. Em seguida, in-
Celso Candeira Valois, pesquisador da Empresa Sra- formou os nomes dos integrantes da chapa resultante
síleira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA. do acordo partidário: para Presidente, o Deputado

Agradecendo'a honrosa presença de todos, de- Flávio Derzi, indicado pelo Bloco PMDB/PST/PTN;
claro encerrada esta reunião. para Primeiro Vice-Presidente, a Deputada Lídia Qui

nan, indicada pelo Bloco PSDB/PTB; para Segundo
Vice-Presidente, o Deputado João Paulo, indicado
pelo PT; e, para Terceiro Vice-Presidente, o Deputa
do Salomão Cruz, indicado pelo PPB. Informou ainda,
haver na cabine de votação cédulas em branco, caso
a escolha não recaia sobre os nomes indicados. O
Deputado Luiz Bittencourt, a pedido do Senhor Presi
dente, procedeu a chamada nominal dos Deputados
para votação. Encerrada a votação, o Senhor Presi
dente, Nelson Marquezelli, convidou o Deputado Lael
Varella para auxiliar os trabalhos da Mesa. Aberta a
urna, verificou-se a coincidência entre o número de
sobrecartas e o número de votantes: 20(vinte). Apu
rados os votos, obteve-se o seguinte resultado: para
Presidente, Deputado Flávio Derzi; para Primeiro Vi
ce-Presidente, Deputada Udia Quinan; para Segun
do Vice-Presidente, Deputado João Paulo; e, para
Terceiro Vice-Pr~sidente, Deputado ,Salomão Cruz 
todos com 20 ( vinte) votos favoráveis. Participaram
da votação os Senhores Deputados Airton Roveda,
Udia Quinan, Nelson MarquezeJ!i, Flávio Derzi, Pedro
Chaves, João Ribeiro, Laef Varella, Moroni Torgan,
Eduardo Jorge, João Paulo, Roberto Balestra, Fer
nando Coruja, Pedro Valadares, Emerson Kapaz, titu
lares; e, Dr. Helena, Walfnido Mares Guia, Luiz 8itten
court, Urcisino Queiroz, Arlindo Chinaglia e Marco de
Jesus, suplentes. Proclamado o resultado, o Senhor
Presidente, Nelson Marquezelli, convidou o Presiden
te eleito a tomar posse no cargo passando assim a
Presidência ao Deputado Flávio Derzi. O Senhor Pre
sidente deu posse aos Vice-Presidentes e designou o
Deputado João Ribeiro para Relator da Comissão.
Em seguida, passou a palavra ao Relator. O Deputa
do Flávio Derzi, Presidente, informou ao Plenário do
prazo para apresentação de emendas. Nada mais ha
vendo a tratar, encerrou a reunião às dezesseis horas
e dezoito minutos. A presente reunião foi gravada e
suas notas taquigráficas, após decodificadas farão



O quorum exigido para a eleição dos cargos
desta Comissão é de 18 Deputados, já completos,
maioria absoluta. Peço a compreensão dos Srs. De
putados no sentido de que permaneçam no recinto
até o término desta reunião.

Antes de iniciar o processo de votação, desejo
ainda esclarecer a V. EXªs que, por acordo de lideran
ça, encontra-se sobre a mesa de votação cédulas
com a seguinte chapa, resultante de acordo. Para
Presidente, Deputado Flávio Derzi, PMDB do Mato
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parte integrante desta Ata, E, para constar, eu, Angé- Grosso do Sul, indicado pelo Bloco Parlamentar
Iica Maria Landim Fialho Aguiar, secretária, lavrei a PMDB/PST/PTN; para Primeiro Vice-Presidente, De-
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será as- putada Lidia Quinan, PSDB de Goiás, indicada pelo
sinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. Bloco Parlamentar PSDBIPTB; para Vice-Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- Deputado João Paulo, PT de São Paulo, indicado
quezelli) - Havendo número regimental, declaro aber- pelo PT; para Terceiro Vice-Presidente, Deputado
ta a presente reunião, convocada pelo Presidente Salomão Cruz, PPB de Roraima, indicado pelo PPB.
desta Casa, nos termos regimentais, para a instala- Há ainda cédulas em branco para Presidente e Vi-
ção da Comissão e eleição do Presidente e dos Vi- ce-Presidente, caso a escolha não recaia nos nomes
ce-Presidentes. indicados.

Na forma do art. 39, § 40 do Regimento Interno, À medida que forem sendo chamados, os Srs.
compete-me assumir a Presidência dos trabalhos. Deputados, depois de assinarem a folha de votação e
Solicito aos senhores representantes dos diversos de posse da sobrecarta, devem dirigir-se ao local da
partidos que procedam ao registro junto à Mesa, indi- votação e selecionar a cédula, colocando-a no mes-
vidualmente ou por chapa, dos candidatos aos cargos mo envelope que será depositado nessa urna.
de Presidente, Primeiro, Segundo e Terceiro Vi- Convido o Deputado Luiz Bittencourt para auxili-
ce-Presidentes da Comissão, conforme, art. 70, § 10, ar a Presidência durante o processo de votação.
do Regimento Interno. Solicito a S. Exª que proceda à chamada dos

Esclareço aos nobres pares que esta Comissão membros titulares e, em seguida, à dos suplentes, até
é composta de 34 Deputados titulares, igual número que se complete o número da referida bancada.
de suplentes, em conformidade com o ato da Presi- O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr.
dência que passo a ler. Presidente, faço a leitura nominal dos titulares desta

Ato da Presidência. Comissão pelos blocos partidários.
Nos termos do art. 34, inciso 11, do Re- Bloco Parlamentar PSDB/PTB: Deputados Air-

gimento Interno, esta Presidência decide ton Roveda, Jovair Arantes, Juquinha, Lidia Quinan,
constituir Comissão Especial destinada a Marcus Vicente, Nelson Marquezelli, Pedro Canedo e

. f . P' d L' Pedro Henry.agreclar e pro enr parecer ao rOJeto e el
n 2.186, de 1996, dos Srs. Deputados Edu- Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN: Deputados
ardo Jorge, Fernando Gabeira e outros, que Flávio Derzi, Marçal Filho, Nair Xavier Lobo, Pedro
'dispõe sobre a substituição progressiva da Chaves, Salatiel Carvalho, Themistocles Sampaio e
produção e da comercialização de produtos Zé Gomes da Rocha.
que contenham asbesto/amianto e.dá outras PFL: Deputados Aroldo Cedraz, Gilberto Kas-
providências' e apensado e resolve sab, João Ribeiro, Lael Varella, Moroni Torgan, Ronal-

I - designar para compô-Ia, na forma do Caiado e Sérgio Barcellos.
indicada pelas Lideranças, os Deputados PT: Deputados Eduardo Jorge, Jair Meneguelli,
constantes da relação anexa; João Paulo e Paulo Rocha.

11 - convocar os membros ora designa- PPB:Deputados Roberto Balestra, Salomão
dos para a reunião de instalação e eleição, Cruz e Yvonilton Gonçalves.
a realizar-se dia 24 de maio, quarta-feira, às PDT: Deputado Fernª-OdO Coruja.
15 horas, no Plenário nO 4 do Anexo 11. Bloco Parlamentar PSBIPCdoB: Deputado Pe-

\
Presidente, Michel Temer." dro Valadares.

Bloco Parlamentar PUPSL: Deputado Pastor
Valdeci Paiva.

PPS:Deputado Emerson kapaz. .
PHS: Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Convocamos ainda os Deputados presentes

para votação dos suplentes.
Bloco Parlamentar PSDB/PTB: Deputados Dr.

Helena e Walfrido Mares Guia.
Bloco PMDB/PST/PTN: Deputado Luíz Bitten

court.



ge.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, sessão com pauta?

O SR. DEPUTADO EDUARDO JOflGE' - Sr.
Presidente, só um esclarecimento. ~ão éinco sessões
da Câmara, contando a partir de sexta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
A partir de sexta-feira.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, então, o prazo, na verdade, será durante
toda a semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) 
Exatamente. Inclusive sexta-feira. O prazo estará ex
pirado na próxima quinta-feira, se houver sessão ordi
nária na Câmara.
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PFL: Deputado Ursicino Queiroz. - que estarei aqui constantemente trabalhando nesta
PT: Deputado Arlindo Chinaglia. Comissão, precisando muito do apoio dos Srs. Parla-
PPB:nenhum Deputado presente. mentares, porque, para nós, éum assunto que não é
Bloco Parlamentar PLJPSL: Marcos de Jesus. n?vo, m~s conhec~mo~ pouco. Portanto, vam?s pre-

. _ clsar mUito do auxIlio nao apenas da assessoria, mas
Sr. Presidente, sao apenas esses os Deputados de V.Exa., do Presidente, do Deputado Nelson Mar-

presentes. quezelli e de todos os Parlamentares que compõem
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- esta Comissão.

quezelli) - Obrigado, Deputado Luiz Bittencourt. (Pa- Estarei sempre pronto para discutir esse tema
usa.) . A • que vamos debater, marcar as audiências públicas,

Esta Presldencla chama o Deputado Lael Varel- enfim, discutir todos os assuntos inerentes a esta Co-
la. (Pausa.) missão. E também, com muita humildade, aceitarei as

Está encerrada a votação. ponderações e sugestões que vierem engrandecer a
Solicito ao Deputado Lael Varella que auxilie a formulação do nosso parecer no final da temporada

Presidência para verificar se o número de sobrecar- da Comissão.
tas coincide com o número de votantes. (Pausa.) Muito obrigado.

Informo o número de sobrecartas: 20. Tal núme- O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) _
ro coincide com o número de votantes. Agradeço a palavra ao nobre Relator.

Pa~s~-se à apuração dos votos. . Como Presidente eleito, da mesma forma, agra-
Solicito ao Deputado Lael Varella que proceda a deço novamente a belissima participação ao nobre

contagem dos votos. (Pausa.) Deputado Nelson Marquezelli, que comandou os tra-
Está encerrada a apuração. balhos e a confiança depositada por todos os mem-
Vou proclamar o resultado. bras participantes desta Comissão que comparece-
Para Presidente, o Deputado Flávio Derzi, ram à votação.

PMDB de Mato Grosso do Sul; Primeira Vi- Junto com o Relator, a Mesa, os Vi-
ce-Presidenta, Deputada lidia Quinan, PSDB de Go- ce-Presidentes, e principalmente com os autores dos
iás; Segundo Vice-Presidente, Deputado João Paulo, projetos de lei em pauta, que serão objeto principal da
PT de São Paulo; e Terceiro Vice-Presidente, Deputa- análise desta Comissão, procuraremos fazer um tra-
do Salomão Cruz, PPB de Roraima. balho em conjunto, com todos os suprapartidários,

Encerradas a apuração, a votação e a conta- para que tenhamos condições de chegar em tempo
gem, convido o Deputado Flávio Derzi para assumir a relativamente rápido a um bom relatório final.
Presidência da Comissão, declarando-o empossado. Amanhã sairá publicado o aviso para recebi-
(Palmas.) menta de emendas. E importante lembrar que são

O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) - cinco sessões ordinárias da Câmara.
Muito obrigado. Agradeço a forma brilhante como o Com a palavra o nobre Deputado Eduardo Jor-
nobre Deputado Nelson Marquezelli presidiu a elei
ção da presente Comissão e o faço em meu nome e
em nome do Relator.

Convido para assumirem respectivamente seus
lugares na Presidência os Srs. Deputados: Plimeira
Vice-Presidenta, Deputª-da---l:idiauLiínan; Segundo
Vice-Presidente, Deputado João Paulo e 30 Vi
ce-Presidente, Deputado Salomão Cruz.

Nos termos do art. 41, inciso VI do Regimento
Interno, faço a designação para a relataria da Comis
são do ilustre Deputado João Ribeiro, a quem convido
para compor a Mesa.

Pergunto se o nobre Relator gostaria de usar da
palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO RIBEIRO - Sr. Presi
dente, só quero agradecer a minha indicação e dizer



PARECERES

"Projeto inicial publicado no OCO de 29-3-95
-Projeto apensado: PL 1.322/95 (OCO de 13-1-96)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI NR 124-A, DE 1995
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera a redação dos artigos 47 e
120 da Consolidação das Leis do Traba
lho; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Públi
co, pela aprovação deste e do de nR

1.875/99, apensado, com substitutivo e
pela rejeição do de no i .322195, apensa
do (relator: Dep. Expedito Júnior).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Publico; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Flávio Derzi) - "Art. 18. As infrações aos dispositivos
Não, sessão com a participação regimental mínima desta lei serão punidas com multa de 500
de 54 Srs. Parlamentares. (quinhentas) a 1.000 (mil) Unidades Fiscais

Não havendo mais nada a tratar, fica convoca- de Referência (UFIR), segundo a natureza
da para a próxima quarta-feira às 14h30min reunião da infração e sua gravidade, aplicada em
ordinária. " dobro. nos casos de reincidência, oposição

Está encerrada a sessão. à fiscalização ou desacato à autoridade.
§ 1º As penalidades previstas no ca

put deste artigo serão aplicadas em seu va
lor máximo quando se tratar de infração ao
disposto nos arts. 5º 6º, 9º e 16.

§ 2º A falta de registro de empregados,
na forma do art. 41 da Consolidação das
Leis do Trabalho, sujeitará o empregador in
frator à multa de valor igual a 500 (quinhen
tas) UFIR por empregado em situação irre
gular, acrescida de igual valor em cada rein
cidência.

§ 3º As demais infrações aos dispositi
vos, da Consolidação das Leis do Trabalho,
nos termos do caput do art. 12• serão puni
das com as multas nela previstas.

§ 4º As penalidades serão aplicadas
pela autoridade competente do Ministério do
Trabalho e Emprego, de acordo com o dis
posto no Título VII da Consolidação das
Leis do Trabalho." (NR)

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI NR 1.875, DE 1999
(Do Sr. Pedro Henry)

-Altera o art. 18 da Lei nR5.889, de 8
de junho de 1973, que estatui normas re
guladoras do trabalho rural e dá outras
providências, a fim de elevar o valor da
multa aplicada em razão de infração a
esta lei.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 124,
de 1995r

O Congresso Nacional decreta:
Art.1!! O art. 18 da Lei nº5.889, de 8 de junho de

1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

Justificação

A informalidade no mercado de trabalho tem
muitas causas. A principal é a crise econômica que
atinge o Brasil e a maioria dos países do mundo. Te
mos, também, o excesso de encargos sociais e traba
lhistas. Mas existe outro fator, que é de fundamental
importância: o desrespeito à lei, na medida em que os
empregadores deixam de registrar a Carteira de Tra
balho e Previdência Social (CTPS) de seus trabalha
dores.

Na área rural, essa realidade é ainda maior, ten
do em vista a q~iculdade encontrada pelos Fiscais do
Trabalho em at~nos rincões deste enorme Pafs.

Até a pouco tempo, bastava o trabalhador rural
provar que havia trabalhado durante um determinado
período exigido pela lei para conseguir o beneffcio
previdenciário da aposentadoria. No meio rural, os
trabalhadores normalmente só se aposentavam por
idade, visto que, apesar de começarem a trabalhar
desde a tenra idade, não conseguiam demonstrar,
nos termos da lei. o tempo de serviço.



Estatui normas reguladoras do tra
balho Rural e dá outras providências.

LEI N!! 5.889, de 8 de junho de 1973.

UArt.37 .

§ 3º As penalidades serão aplicadas pela auto
ridade competente do Ministério do Trabalho, de
acordo com o disposto no Título VII da Consolida
ção das Leis do Trabalho.

XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer tra
balho a menores de dezesseis anos, salvo na condi
ção de aprendiz, a partir de quatorze anos:

Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei e
aos da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo as
do Titulo IV, Capítulos I, 11I, IV, VIII e IX, serão punidas
com multa de 1/10 (um décimo) a 10 (dez) salários
mínimos regionais, segundo a natureza da infração e
sua gravidade, aplicada em dobro, nos casos de rein
cidência, oposição à fiscalização ou desacato à auto
ridade.

§ 1I! A falta de registro de empregados ou o seu
registro em livros ou fichas não rubricadas e legaliza
das, na forma do Art. 42 da Consolidação das Leis do
Trabalho, sujeitará a empresa infratora à multa de 1
(um) salário minimo regional por empregado em situ
ação irregular.

§ 2º Tratando-se de infrator primário, a penalida
de, prevista neste artigo, não excederá de 4 (quatro)
salários mínimos regionais.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, em
prego ou função pública, ressalvados os cargos acumu
láveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e
os cargos em comissão declarados em lei de livre no
meação e exoneração:'

"LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA

COORDENACÁO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
Ce-DI"

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20

Modifica o sistema'"de previdência
social, estabelece normas de transição e
dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-,
nado Federal. nos termos do § 31! do art. 60 da Consti
tuição Federal promulgam a seguinte emenda ao tex- \,
to constitucional:

Art. 1!2 A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:

UArt 71! .
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Hoje, com a aprovação da Emenda Constituci~ .
onal nl! 20 que promoveu a Reforma Previdenciária, XII - salário-família pago em razão do depen-
não basta a prova do período de trabalho. É neces- dente do trabalhador de baixa renda nos termos da
sário que o trabalhador tenha efetivamente contri- lei;
buído para a Previdência Social. O tempo de servi-
ço foi substituído pelo tempo de contribuição. Por
tanto é indispensável que o trabalhador tenha a sua
carteira de trabalho anotada, comprovando o tempo
de contribuição, para ter direito ao referido benefí
cio.

Atualmente, o empregador que deixa de regis
trar a CTPS do empregado é apenado com uma multa
no valor de 3,7828 a 378,2847 UFIR, mais 53,5869
UFIR, por empregado, limitada essa última a
151,3140 UFIR quando o infrator for primário. A referi
da multa é dobrada na reincidência, oposição à fisca
lização ou desacato à autoridade.

Essa quantia tornar-se irrisória, visto que, pela
baixa freqüência de visitas da Fiscalização do Traba
lho, uma possível autuação será compensada por
tudo que o empregador deixou de pagar na forma de
encargos sociais e trabalhistas, durante o período de
tempo em que manteve a irregularidade.

Assim, o maior prejuízo será arcado pelo em~

pregado que não poderá contar com o tempo de con
tribuição, apesar de efetivamente trabalhado, para a
concessão da aposentadoria, além de outros benefí
cios previdenciários, que dependem de carência para
ser concedido.

Ante o exposto, pedimos o apoio dos nobres Pa
res para a aprovação deste projeto que contempla
matéria de relevância social.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1999.- De
putado Pedro Henry.
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....................................................................................
SEÇÃO VII

Dos Livros de Registro de Empregados

Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório
para o empregador o registro dos respectivos traba
lhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sis
tema eletrônico, conforme instruções a serem expedi
das pelo Ministério do Trabalho.

*Art. 41 com redação dada pela Lei nll 7.855, de
24-10-1989.

Parágrafo único. Além da qualificação civil ou
profissional de cada trabalhador, deverão ser anota
dos todos os dados relativos à sua admissão no em
prego, duração o efetividade do trabalho, a férias, aci
dentes e demais circunstâncias que interessem à pro
teção do trabalhador.

*Parágrafo único com redação dada pela Lei nll 7.855, de
24-10-1989.

DECRETO-LEI N2 5.452, tantes da identidade de estrangeiro, quando for o
DE 12 DE MAIO DE 1943 caso.

Parágrafo único. A Carteira de Trabalho e Previ
dência Social - CTPS será forneéida mediante a
apresentação de:

a) duas fotografias com as caracteristicas men
cionadas no inciso 1;

b) qualquer documento oficial de identificação
pessoal do interessado, no qual possam ser colhidos
dados referentes ao nome com-eto, filiação, data e
lugar de nascimento.

Aprova a consolidação das Leis do
Trabalho.

Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis
do Trabalho, que a este Decreto-lei acompanha. com
as alterações por ela introduzidas na legislação vi
gente.

Parágrafo único. Continuam em vigor as disposi
ções legais transitórias ou de emergência, bem como
as que não tenham aplicação em todo o território na
cional.

Art. 9l;l Serão nulos de pleno direito os atos prati
cados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou frau
dar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.

Art 5l;l A todo trabalho de igual valor correspon
derá salário igual sem distinção de sexo.

Art. 62 Não se distingue entre o trabalho realiza
do no estabelecimento do empregador e o executado
no domicilio do empregado, desde que esteja carac
terizada a relação de emprego.

TrTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPrTULO I
Da Identificação Profissional

SEÇÃO 11
Da Emissão da Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência So
cial- CTPS, além do número, série, data de emissão
e folhas destinadas às anotações pertinentes ao con
trato de trabalho e as de interesse da Previdência So
cial, conterá:

*Art. 16 com redação dada pela Lei nll 8.260, de
12-12-1991.

I - fotografia, de frente, modelo 3 X 4;
11 - nome, filiação, data e lugar de nascimento e

assinatura:
11I - nome, idade e estado civil dos dependen-

tes;
IV - número do documento dr naturalização ou

data da chegada ao Brasil e demais elementos cons-

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NSl 124/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 28-3-95, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 1995. - Talita
Veda de Almeida, Secretária.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10
de fevereiro do corrente ano, requerimento de de
sarquivamento de proposições de sua autoria, com ful
cro no art: 105, parágrafo único do Regimento Interno.
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No tocante à matéria, defiro, presentes os requi
sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PL 1.009/88; PL
3.535/89; PL 3.814/89; P.L 4.101/89; PL 4.676/90; PL
5.237/90; PL 5.919/90; PL 5.948/90; PL 5.958/90; PL
505/91; PL 660/91; PL 984/91; PL 2.704/92; PL
2.878/92; PL 3.406/92; PL 3.814/93; PL 4.565/94; PL
4.567/94; PL 4.573194; PL 4.585/94; PL 4.594/94; PL
4.653/94; PL 4.710/94; PL 4.853/94; PL 2195; PL
124/95; PL 139/95; PL 380/95; PL 403/95; PL 552195;
PL 661/95; PL 671/95; PL 759/95; PL 853/95; PL
871/95; PL 1.032195; PL 1.239/95; PL 1.361/95; PL
367/95; PL 1.847/96; PL 1.959/96; PL 2.256/96; PL
2.286/96; PL 2!287/96; PL 2.320/96; PL 2.334/96;
PRC 109/96; PDC 380/97; PDC 385/97; PEC 529/97;
PL 3.658/97; PL 3.718/97; PL 3.724/97; PL 3.725/97;
PL 3.794/97; PRC 118/97; PRC 123/97; PRC 135/97;
PEC 540/97; PL 2.708/97; PL 2.713/97; PL 2.746/97;
PL 2.864/97; PL 3.129/97; PL 3.333/97; PL 3.334/97;
PL 3.407197; PL 3.413/97; PL 3.474/97; PL 3.475197;
PL 3.657/97; PRC 140/97; PRC 156/97; PL 4.043/97;
PL 4.042197; PL 4.041/97; PL 4.040/97; PL 4.039/97;
PL 4.038/97; PL 4.037/97; PL 3.798/97; PL 3.868/97;
PL 3.875/97; PL 3.910/97; PL 3.921/97; PL 4.024/97;
PL 4.025/97; PL 4.026/97; PL 4.027/97; PL 4.028/97;
PL 4.029/97; PL 4.030/97; PL 4.031/97; PL 4.032197;
PL 4.033/97; PL 4.034/97; PL 4.035/97; PL 4.036/97;
PL 4.178/98; PL 4.179/98; PL 4.322198; PL 4.361/98;
PL 4.370/98; PL 4.420198; PL 4.507/98; PL 4.603/98;
PL 4.644198; PL 4.645/98; PL 4.652/98; PL 4.697/98;
PL 4.699/98; PL 4.700/98; PL 4.701/98; PL 4.713/98;
PL 4.714/98; PL 4.755/98; PL 4.829/98; PL
4.833/98; e PL 4.639/98. Indefiro quanto às demais
proposições, em virtude de não restarem presentes
os requisitos do art. 105, do RICO. Oficie-se ao Re
querente e, após, publique-se. - Michel Temer,
Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NS! 124/95
(Apensado: PL nº 1.322/95)

Nos termos do art. 24, § 1º, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 28-6-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto e a
seu apensado.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. - Sueli
de Souza, Secretária substituta.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 124, de 1995, visa alterar o
art. 47 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a
fim de elevar ovalor da multa aplicada pela falta de re
gistro na Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) e de ou_tras-.obr~gáções acessórias a esse
procedimento. Trata, também, a proposição de au
mentar o valor da multa por infrações a quaisquer dis
positivos concernentes ao salário mínimo (art. 120 da
CLT).

Em sua justificação, o autor alega que há hoje,
no Brasil, cerca de 16 milhões de trabalhadores sem
Carteira de Trabalho registrada. Desses, aproximada-

'- mente 15 milhões recebem até 1 salário mínimo. Isso
ocorre porque os empregadores têm certeza da im
punidade, seja pela ineficiência da Fiscalização do
Trabalho, seja porque as multas têm valor irrisório.

Ao projeto, foram apensadas duas proposições, .
a saber:

1. PL nº 1.322, de 1995, que "altera a multa pre
vista na Consolidação das Leis do Trabalho, pela ma
nutenção de empregado sem registro, e determina
outras providências", de autoria do Deputado Waldo
miro Fioravante. O referido projeto prevê, além da ele
vação da multa pela falta de registro, a obrigação de o
sindicato averiguar, na área de sua atuação, os casos
de trabalhadores contratados sem registro, denunci
ando-os à Delegacia Regional do Trabalho;

2. PL nº 1.875, de 1999, do Deputado Pedro
Henry, que "altera o art. 18 da Lei nº 5.889, de 8 de ju
nho de 1973, que estatui normas reguladoras do tra
balho rural e dá outras providências, a fim de elevar o
valor da multa aplicada em razão de infração a esta
lei".

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas aos projetos.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Estudos indicam que mais da metade da Popu
lação Economicamente'Ativa encontra-se na informa
lidade. São autônomos, micro e pequenos empresári
os e empregados. Esses últimos ficam altamente pre
judicados pela falta de registro em carteira, na medida
em que a ausência desse procedimento impede a
comprovação de seu tempo de trabalho para os efei
tos do direito aos benefícios previdenciários, notada
mente a aposentadoria por tempo de contribuição.

Essa situação é o resultado da falta de mecanis
mos que possam inibir a infração à lei, a exemplo do
baixo número de Auditores Fiscais do Trabalho e,



SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N2 124, DE 1995

Altera a redação dos arts. 47 e 120
da Consolidação das Leis do Trabalho e
do art. 18 da Lei n!! 5.889, de 8 de julho de
1973, a fim de aumentar o valor das muI
tas aplicadas pela violação das normas
trabalhistas urbanas e rurais.

Essas são as razões pelas quais somos pela
aprovação dos Projetos de Lei nº" 124, de 1995 e
1.875, de 1999, na forma da substitutivo anexa e pela
rejeição do Projeto de Lei n!! 1.322, de 1995.

Sala da Comissão, 11 de maia de 2000. - Expe
dito Júnior, Relator.

Art. 22O art. 18 da Lei n25.889, de 8 de junho
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18. As infrações aos dispositivos
desta lei são punidas com multa de 500
(quinhentas) a 1.000 (mil) Unidades Fiscais
de Referência (UFIR), segundo a natureza e
a gravidade da infração, aplicada em dobro,
nos casos de reincidência, oposição à fisca
lização ou desacato à autoridade. (NR)

§ 12 As penalidades previstas no ea
put deste artigo são aplicadas em seu va.lor

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 47 e 120 da Consolidação das

Leis da Trabalho, aprovada pela Decreto-lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 47. A empresa que mantiver em
pregado não registrada nas termos do art.
41 e seu parágrafo único incorre na multa
de valor igual a 1.000 (mil) Unidades Fiscais
de Referência (UFIR), por empregado não
registrado, acrescido de igual valor em casa
de reincidência. (NR)

Parágrafo único. As demais infrações
referentes ao registro de empregadas sujei
ta a empresa à multa de valor igual a 200
(duzentas) Ufir, por empregado prejudicado,
elevada ao dobro na reincidência." (NR)

"Art. 120. Aquele que infringir qualquer
dispositivo concernente ao salário mínimo
fica sujeita à multa de 500 (quinhentas) a
1.000 (mil) Ufir, por empregada prejudicado,
elevada ao dobro na reincidência." (NR).
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principalmente, do valor irrisório das multas adminis- de da colaboração sindical na Fiscalização do Traba-
trativas. lho.

A Portaria n2 290, de 11 de abril de 1997, do Mi
nistério do Trabalho e Emprego, dispõe sobre multas
administrativas de valores fixos e variáveis (quando a
lei não determina sua imposição pelo valor máximo)
que serão graduadas observando-se os critérios da
natureza, da extensão e da intenção da infração (arts.
75 a 351 da CLT), bem como a capacidade econômi
co-financeira do infrator (art. 52 da Lei n27.855/89).

Entre os casos de multas de valores fixos, cons
ta o da infração ao art. 41 relativa à falta de registro na
CTPS, com base no art. 47 da CLT, punida com multa
no valor de 378,2847 Unidades Fiscais de Referência
(UFIR), por empregado, dobrada na reincidência.
Para o exercício de 2000, a Ufir foi estabelecida em
R$1,0641.

Já a multa prevista para a infração ao art. 120 da
CLT, referente aos arts. 76 a 126 do texto consolidado,
é estabelecida em valores variáveis na ordem de
37.8285, no mínimo, e 1.513,1389 Ufir, no máxima,
dobrados na reincidência. Nessa mesma categoria,
está incluída a multa referente à infração ao art. 18 da
Lei nº 5.889n3, que varia de 3,7828 a 378,2847, por
empregado, limitada a 151,3140 Ufir, quando o infra
tor for primário, dobrada em casa de reincidência,
oposição ou desacato.

Na gradação de multas de valores variáveis,
além das critérios da natureza e da extensão da infra
ção e da capacidade econômica do infrator, também é
considerado o número de empregados: de 1 a 10, de
11 a 30, de 31 a 60, de 61 a 100 e acima de 100.

Ante o exposto, percebemos o valor irrisório
dessas multas, além do fato de que hoje, com a evolu
ção tecnológica, o número de empregados não reflete
o faturamento do empreendimento e conseqüente
mente a sua classificação de micro, pequena, média
ou grande empresa. Tudo isso somente contribui para
a impunidade dos infratores que preferem arcar com
a eventualidade das multas a regularizar a relação
empregatícia de seu trabalhadores.

Dessa forma, ganham as maus empregadores e
perdem os trabalhadores que, sem o registro em car
teira, não têm direito aos benefícios previdenciários
tão importantes em tempos de desemprego e de re
cessão econômica.

Quanto ao PL nll 1.322, de 1995, entendemos
que não há necessidade de estabelecermos uma
prerrogativa já constante no Decreto n!! 55.841, de 15
de março de 1965, que aprova o Regulamento da
Inspeção do Trabalho, o qual determina a possibilida-
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máximo quando se tratar de infração ao dis
posto nos arts. 5º, 8º, 9º e 16. (NR)

§ 2º A falta de registro de emprega
dos, na forma do art. 41 da Consolidação
das Leis do Trabalho, sujeita o emprega
dor infrator à· multa de valor igual a 1.000
(mil) Ufir por empregado em situação irre
gular, acrescida de igual valor em cada
reincidência.

(NR)
§ 3º As demais infrações aos dispositi

vos da Consolidação das Leis do Trabalho,
nos termos do caput do art. 1º, são punidas
com as multas nela previstas. (NR)

§ 4º As penalidades são aplicadas
pela autoridade competente do Ministério do
Trabalho e Emprego, de acordo com o dis
posto no Título VII da Consolidação das
Leis do Trabalho."

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. - Expe
dito Júnior, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!l124195

Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 15-5-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administraçi2\J e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei nº 124/95 e o Projeto de Lei nº 1.875/99, apen
sado e rejeitou o Projeto de Lei nº 1.322/95,. apensa
do, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Expedito Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e Medei
ros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Avenzoar
Arruda, Babá, Eduardo Campos; Fátima Pelaes, Her
culano Anghinetti, Jair Meneguellí, José Carlos Vieira,
José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano Castro,
Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
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Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo Rique,
~anessa Gr?zZiotin, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga,
tItulares; Edmho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Jovair
Arantes, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a redação dos arts. 47 e 120
da Consolidação das Leis do Trabalho e
do art. 18 da Lei nº 5.889, de 8 de julho de
1973, a fim de aumentar o valor das mui
tas aplicadas pela violação das normas
trabalhistas urbanas e rurais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 47 e 120 da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº5.452,
de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 47. A empresa que mantiver em
pregado não registrado nos termos do art.
41 e seu parágrafo único incorre na multa
de valor igual a 1.000 (mil) Unidades Fiscais
de Referência (UFIR), por empregado não
registrado, acrescida de igual valor em caso
de reincidência. (NR)

Parágrafo único. As demais infrações referentes
ao registro de empregados sujeita a empresa à multa
de valor igual a 200 (duzentas) Ufir, por empregado
prejudicado, elevada ao dobro na reincidência." (NR)

"Art. 120. Aquele que infringir qualquer dispositi
vo concernente ao salário mínimo fica sujeito à multa
de 500 (quinhentas) a 1.000 (mil) Ufir, por empregado
prejudicado, elevada ao dobro na reincidência." (NR)

Art. 2º O art. 18 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18. As infrações aos dispositivos
desta lei são punidas com multa de 500
(quinhentas) a 1.000 (mil) Unidades Fiscais
de Referência (UFIR), segundo a natureza e
a gravidade da infração, aplicada em dobro,
nos casos de reincidência, oposição à fisca
lização ou desacato à autoridade.(NR)

§ 1º As penalidades previstas no caput deste
artigo são aplicadas em seu valor máximo quando se
tratar de infração ao disposto nos arts. 5º, 8º, 9º e 16.
(NR) .

§ 2eA falta de registro de empregados, na forma
do art. 41 da Consolidação das Leis do Trabalho, suje·
ita o empregador infrator à multa de valor igual a
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Brasflia, 29 de novembro de 1995

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exa., para os fins previstos no ar

tigo 141 do Regimento Interno, ~ue~ em Reu~ião
Ordinária realizada hoje, esta ComlSSSo se mamfes-

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da -relatora
- emenda oferecida pela relatora
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- voto em separado

Desarquive-se, nos termos do art. 105,
parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. Republique-se.

Em 24-2-95. - Luís· Eduardo Maga
lhães, Presidente.

1.000 (mil) Ufir por empregado em situação irregular, Exmº Sr.
acrescida de igual valor em cada reincidência. (NR) Deputado Luís Eduardo Magalhães

§ 32 As demais infrações aos dispositivos da Venho, por meio deste, nos termos do artigo
Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câ-
caput do art. 12

, são punidas com as multas nela pre- mara dos Deputados, requerer o desarquivamento
vistas. (NR) das seguintes proposições de minha autoria:

§ 4º As penalidades são aplicadas pela autori- PL nº 999/88; PL nº 3.346/92;
dade competente do Ministério do Trabalho e Empre- PL nº 1.009/88; PL n2 3.406/92;
go, de acordo com o disposto no Título VII da Consoli- PL nº 1.010/88; PL nº 3.553/92;
dação das Leis do Trabalho." PL nº 1.012/88; PL nº 4.027/93;

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- PL nº 1.465/89; PL nº 4.082193;
blicação. PL nº 3.533/89; PL nº 4.418/94;

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.- Jovair PL nº 3.535/89; PL nº 4.431/94;
Arantes, Presidente. n'" 3.583/89; PL nº 4.432194;

* PROJETO DE LEI Nl!4.565-A, DE 1994 PL 3.662/89; PL nº 4.564/94;
(Do Sr. Paulo Paim) PL nº 3.814/89; PL nº 4.565/94;

Dispõe sobre a concessão de adiei- PL nº 4.676/90; PL nº 4.566/94;
onal de insalubridade e aposentadoria PL nº 4.955/90; PL nº 4.567/94;
especial aos trabalhadores em empresas PL nº 5.698/90; PL nº 4.568/94;
metalúrgicas, de mecânica, de materiais PL nº 5.919/90; PL nº 4.573/94;
elétricos, de recuperação de veículos e PL nº 5.920/90; PL nº 4.585/94;
de máquinas agrícolas; tendo parecer da PL nº 5.948/90; PL nº 4.587/94;
Comissão de Seguridade Social e Família PL nº 5.958/90; PL nº 4.594/94;
pela aprovação, com emenda, com com- PL nº 401/91; PL nº 4.626/94;
plementação de voto, com voto em sepa- PL nº 505/91; PL nº 4.627/94;
rado do Deputado Jorge Alberto (Relato- PL nº 660/91; PL nº 4.629/94;
ra: Dep. Almerinda de Carvalho). PL nº 1.753/91; PL nº 4.653/94;

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54); PL nº 1.932/91; PL nº 4.654/94;
e de Constituição e Justiça e de Redação PL nº 2.147/91; PL nº 4.710/94;
(art. 54) - art. 24, 11) PL nº 2.235/91; PL nº 4.718/94;

PL nº 2.704/92; PL nº 4.774/94;
* Projeto Iniciai publicado no DCN-I de 15·6-94 PL nº 4.853/94; PL nº 4.794/94.

PARECER DA Nesses termos, peço deferimento.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. -

SUMÁRIO Paulo Paim.
Reconsidero o despacho inicial aposto

ao PL nº 4.565/94, para excluir a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. Oficie-se ao Requerente e, após,
publique-se.

Em 29-12-95. - Luís Eduardo Maga
lhães, Presidente.

Ofício nº 458/95



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Ni 4.565/94

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 20 de abril de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de abril de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 4.565, de 1994, de autoria do
nobre Deputado Paulo Paim, concede aos trabalha
dores de empresas que atuem nos ramos de metalur
gia, mecânica, materiais elétricos, reparação de veí
culos e máquinas agrícolas a aposentadoria especial
após vinte e cinco anos de serviço e o adicional de in- '
salubridade, calculado sobre o grau máximo.

Alega o autor da proposição ora em análise que
a legislação vigente já assegura estas prestações a
estes profissionais, mas ressalta que algumas empre
sas, que atuam nestas áreas de atividade, negam aos
trabalhadores tais direitos que a legislação lhes con
fere. Desta forma, o presente projeto de lei eliminará

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.565/94

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 15-3-96, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 25 de março de 1996.- Miri
am Maria Bragança Santos, Secretária.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

A S. Exa. o Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA

o nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10
de fevereiro do corrente ano, requerimento de desar
quivamento de proposições de sua autoria, com ful
cro no art. 105, parágrafo único, do Regimento Inter
no.

No tocante à matéria, defiro, presentes os requi
sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PL 4.009/88; PL
3.535/89; PL 3.814/89; PL 4.01/89; PL 4.676/90; PL
5.237/90; PL 5.919/90; PL 5.948/90: PL 5.958/90; PL
505/91; PL 660/91; PL 984/91; PL 2.704/92; PL
2.878/92; PL 3.406/92; PL 3.814/93; PL 4.565/94; PL
4.567/94; PL 4.573/94; PL 4.585/94; PL 4.594/94; PL
4.653/94; PL 4.710/94; PL 4.853/94; PL 2195; PL
124/95; PL 139/95; PL 380/95; PL 403/95; PL 552195;
PL 661/95; PL 671/95; PL i'59/95; PL 853/95; PL
871/95; PL 1.032195; PL 1.239/95; PL 1.361/95; PL
367/95; PL 1.847/96; PL 1.959/96; PL 2.256/96; PL
2.286/96; PL 2.287/96; PL 2.320/96; PL 2.334/96;
PRC 109/96; PDC 380/97; PDC 385/97; PEC 529/97;
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tou pela incompetência de se pronunciar sobre o Pro- PL 3.658/97; PL 3.718/97; PL 3.724/97; PL 3.725/97;
jeto de Lei nº 4.565/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dis- PL 3.794/97; PRC 118/97; PRC 123/97; PRC 135/97;
põe sobre a concessão de adicional de insalubridade PEC 540/97; PL 2.708/97; PL 2.713/97; PL
e aposentadoria especial aos trabalhadores em em- 2.746/97; PL 2.864/97; PL 3.129/97; PL 3.333/97;
presas metalúrgicas, de mecânica, de materiais elé- PL 3.334/97; PL 3.407/97; PL 3.413/97; PL
tricos, de recuperação de veículos e de máquinas 3.474/97; PL 3.475/97; PL 3.657/97; PRC 140/97;
agrícolas" e pela sua redistribuição à Comissão de PRC 156/97; PL 4.043/97; PL 4.042/97; PL
Seguridade Social e Família, conforme parecer anexo 4.041/97; PL 4.040/97; PL 4.039/97; PL 4.038/97;
do Relator. PL 4.037/97; PL 3.798/97; PL 3.868/97; PL

Atenciosamente, - Deputado Wigberto Tartu- 3.875/97; PL 3.910/97; PL 3.921/97; PL 4.024/97;
ce, Presidente. . PL 4.025/97; PL 4.026/97; PL 4.027/97; PL

4.028/97; PL 4.029/97; PL 4.030/97; PL 4.031/97;
PL 4.032/97; PL 4.033/97; PL 4.034/97; PL
4.035/97; PL 4.036/97; PL 4.178/98; PL 4.179/98;
PL 4.322/98; PL 4361/98; PL 4.370/98; PL
4.420/98; PL 4.507/98; PL 4.603/98; PL 4.644/98;
PL 4.645/98; PL 4.652/98; PL 4.697/98; PL
4.699/98; PL 4.700/98; PL 4.701/9,8; PL 4.713/98;
PL 4.714/98; PL 4.755/98; PL 4.829/98; PL
4.833/98; e PL 4.639/98. Indefiro quanto às dema
is proposições, em virtude de não restarem pre
sentes os requisitos do art. 105, do RICO. Ofi
cie-se ao Requerente e, após, publique-se. - Mi
chel Temer, Presidente.
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Injustificável polêmica entre trabalhadores e empre- ou à integridade física têm assegurada a aposentado-
sérios, no tocante a estes benetrcios. ria é;lpóS vinte e cinco anos de contribuição.

O Projeto de Lei nl! 4.565, de 1994, foi inicial- Verifica-se assim que, constatada a efetiva ex-
mente distribuído para as Comissões de Trabalho, de posição ao agente nocivo, a legislação vigente já con-
Administração e Serviço Público; de Seguridade So- sagra a estes trabalhadores o direito à aposentadoria
cial e Famnia; de Finanças e Tributação; e de Consti- especial. No entanto, conforme argumenta o autor do
tuição e Justiça e de Redação. projeto de lei sob comento, há necessidade de maior

A Comissão de Trabalho, de Administração e regulamentação sobre a matéria para eliminar enten-
Serviço Público manifestou-se pela sua incompetên- dimentos distorcidos sobre os efetivos direitos destes
cia em relação ao Projeto de Lei nº4.565, de 1994, ar- trabalhadores.
gumentando tratar-se de matéria relativa à aposenta- Diante do exposto, e tendo em vista a necessi-
doria especial dos trabalhadores que menciona. . dade de se adequar a redação do Projeto de Lei nl!
Assim sendo, nova redistribuição foi efetivada, exclu- 4.565, de 1994, às regras vigentes sobre aposenta-
indo-se a Comissão de Trabalho, de Administração e doria especial, votamos, no tocante apenas à matéria
Serviço Público. afeta a esta Comissão, pela sua aprovação, com a

Finalmente, cabe acrescentar que, decorrido o apresentação da Emenda nº 1 apresentada em ane-

prazo regimental, não foram apresentadas emendas xo.
ao Projeto de Lei nl! 4.565, de 1994, nesta Comissão Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. -
de Seguridade Social e Família. Almerinda de Carvalho, Relatora.

É o relat6rio. EMENDA Nl! 1

11 - Voto da Relatora

O Projeto de Lei nl! 4.565, de 1994, dispõe não
s6 sobre a aposentadoria especial dos trabalhadores
que atuem nos ramos de metalurgia, mecânica, mate
riais elétricos, reparação de veículos e máquinas agrí
colas, como também sobre o adicional de insalubrida
de de 40% incidente sobre a respectiva remuneração
total.

Segundo o art. 32, inciso XII, do Regimento
Interno desta Casa, cabe à Comissão de Seguridade
Social e Família pronunciar-se, entre outros assuntos,
sobre o Regime Geral da Previdência Social, no qual
está previsto concessão de aposentadoria especial.
Por outro lado, a questão relativa ao adicional de insa
lubridade não se encontra incluída entre as compe
tências desta Comissão. Assim sendo, vamos nos
ater neste parecer apenas à questão da aposentado
ria especial. ,

Segundo as recentes alterações na legislação
previdenciária, a aposentadoria especial é devida aos
trabalhadores que comprovem exercer atividade suje
ita a agentes nocivos que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, não bastando, portanto, apenas ser
integrante de uma determinada categoria profissio
nal.

O Decreto nl! 3.048, de 6 de maio de 1999, em
seu anexo IV, estabelece que os trabalhadores que
comprovadamente atuem nos ramos de metalurgia,
mecânica e materiais elétricos expostos a agentes
químicos, físicos elou biológicos prejudiciais à saúde

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 4.565, de
1994, a seguinte redação:

"Art. 1ºOs trabalhadores de empresas
que tenham em sua razão social ou denomi
nação a indicação de atuarem nos ramos de
metalurgia, mecânica, materiais elétricos,
reparação de veículos e máquinas agríco
las, fazem jus ao adicional de insalubridade,
calculado sobre o grau máximo, e à aposen
tadoria especial após vinte e cinco anos de
contribuição.

Parágrafo único. A aposentadoria es
pecial prevista no caput deste artigo só será
concedida aos trabalhadores que compro
vem a exposição efetiva, durante este perío
do, a agente nocivo à saúde ou à integrida
de física."

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 
Almerinda de Carvalho, Relatora.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em sessão realizada no dia 17 de maio de 2000,
acato a modificação proposta pelo Plenário ao pará
grafo único da emenda de nº 1, apresentada em meu
relatório sobre o projeto de lei em questão, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art 1º .
Parágrafo único. A aposentadoria es

pecial prevista no caput deste artigo só será
concedida aos trabalhadores que tenham



VOTO E;M SEPARADO DO
DEPUTADO JORGE ALBERTO

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. 
Cleuber Carneiro, Presidente.

Solicitei vistas ao parecer apresentado pela no
bre Deputada Almerinda de Carvalho referente à pro
posta apresentada pelo Deputado Paulo Paim, que
dispõe sobre a concessão de adicional de insalubri
dade e aposentadoria especial aos trabalhadores em
empresas metalúrgicas, de mecânica, de materiais
elétricos, de recuperação de veículos e de máquinas
agrícolas. Após analisar o projeto, faço as seguintes
observações:

A partir de 29 de abril de 1995, data de publica
ção da Lei nº 9.032, de 1996, que alterou o art. 67 da
Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, a aposentadoria
especial deixou de ser paga por categoria profissio
nal, devendo ser concedida· somente ao segurado
que tiver trabalhado sujeito acondições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo
este comprovar exposição aos agentes nocivos qur
micos, ffsicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integrida~e física.

Posteriormente, o artigo 58 da Lei nº 8.213, de
1~91, com redação dada Rela Medida Provisória n9

1.523, de 11 de outubro de 1996, convertida em Lei n!!
9.528, de 10 de dezembro de 1997, estabeleceu que
a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e bio
lógicos ou associação de agentes prejudiciais à saú
de ou à integridade física, seriam definidos pelo Po
der Executivo. Por esta razão, foi editado o Regula
mento dos Benefícios da Previdência Social - RBPS,
aprovado pelo Decreto nº2.172, de 1997, onde foi es
tabelecido em seu Anexo IV a classificação dos agen
tes nocivos a cuja exposição, durante os períodos es
pecificados, o segurado obteria o direito ao benefício
de aposentadoria especial, permanecendo com a
mesma redação o Anexo IV do Regulamento da Pre
vidência Social, aprovado pelo Decreto n2 3.048, de 6
de maio de 1999.

Recentemente, a Emenda Constitucional nº 20,
referendou os arts. 57 e 58 da Lei 8.213, de 1991, es
tabelecendo que somente lei complementar poderá
estabelecer regras para concessão de aposentadoria
especial, conforme o disposto no § 1º do art. 201 na
redação dada pela referida emenda, bem como em
seu art. 15, conforme segue:

"Art. 201. .. ~ .
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exercido atividade durante este perrodo, com exposição a agente nocivo à saúde ou
com exposição a agente nocivo à saúde ou à integridade trsica."
à integridade frsica."

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nll 4.565, de 1994, com emenda, confor
me alteração aqui referida.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2000. 
Almerinda de Carvalho, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famnia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projetp de Lei n9 4.565, de 1994, com emen
da, nos termos do parecer da Relatora, Deputada
Almerinda de Carvalho, com complementação de
voto. O Deputado Jorge Alberto apresentou voto em
separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro, Presidente; Celso Gíglio, Vi
ce-Presidente; Affonso Camargo, Alceu Collares,
Almerinda de Carvalho, Angela Guadagnin, Antônio
Joaquim Araújo, Antonio Palocci, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcísio Peron
di, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, Henrique Fontana, Jandira Feghali, João Fas
sarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laura
Carneiro, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcondes
Gadelha, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael Gu
erra, Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Sara
iva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Be
zerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Cleu
ber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 4.565, de
1994, a seguinte redação:

"Art. 1º Os trabalhadores de empresas
que tenham em sua razão social ou denomi
nação a indicação de atuarem nos ramos de
metalurgia, mecânica, materiais elétricos,
reparação de veículos e máquinas agríco
las, fazem jus ao adicional de insalubridade,
calculado sobre o grau máximo, e à aposen
tadoria especial após vinte e cinco anos de
contribuição.

Parágrafo único. A aposentadoria es
pecial prevista no caput deste artigo só será
concedida aos trabalhadores que tenham
exercido atividade durante este período,



PROJETO DE LEI N!! 110-8, DE 1995

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Sr. Presidente deter
minou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 19-9-95, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1995.
Sérgio Sampaio de Almeida, Secretário.

Defiro, nos termos do art. 105, parágra
fo único, do RICD, o desarquivamento das se
guintes proposições: PEC nº 2n/95, PL nº
1.437/91, PL nº 1.458/91, PL nº 97/95, PL nº
109/95, PL nº 110/95, PL nº 111/95, PL nº
112/95, PL nº 113/95, PL nº 889/95, PL nº
3.6W97, PL nº 3.623/97, PL nll 4.545/98. Pu
blique-se.

Em 11-2-9. - Michel Temer, Presi
dente.

Ofício nº 119/99

Brasília, 11 de fevereiro de 1999

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exa. que se

digne determinar o desarquivamento das minhas pro
posições, conforme relação em anexo.

Cordialmente, - Deputado Odelmo Leão, Líder
do PPB.

Exmº Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1º,
I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões - de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 30-6-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Odelmo Leão, intenta acrescentar parágra-

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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§ 1º É vedada adoção de requisitos e TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos beneficiários do Regime
Geral da Previdência Social, ressalvados os
casos da atividades exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte
gridade física definidos em lei complementar."

"Art. 15. Até que a lei complementar a
que se refere o art. 201, § Iº, da Constituição
Federal seja publicada, permanece em vigor
o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, na redação vigente à
data da publicação desta emenda."

Com relação ao adicional de insalubridade, tam
bém proposto no projeto em análise, entendo não ser
competência desta Comissão de Seguridade Social e
Família a apreciação sobre seu mérito.

Em face do exposto, apresento meu voto contrá
rio ao Projeto de Lei nº 4.565, de 1994.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000. - Jor
ge Alberto.

* PROJETO DE LEI Ne 110-8, DE 1995
(Do Sr. Odelmo Leão)

Altera os artigos 4g e ag da Lei ng

8.171, de 17 de janeiro de 1991, que "dis
põe sobre a política agrícola"; tendo pa
receres: da Comissão de Agricultura e
Política Rural, pela aprovação (Relator:
Dep. Davi Alves Silva); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Re
lator: Dep. Ary Kara).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

* Projeto Inicial publicado no DCN-J, de 29-3-95
- Parecer da Comissão de Agricultura e Política Rural publicado
no DCN-I, de 19-8-95



"Art.8º ..
§ 3º Os planos de safra e os planos

plurianuais, elaborados de acordo com os
instrumentos gerais de planejamento, consi
derarão o tipo de produto, fatores e ecossis
temas homogêneos, o planejamento das
ações dos órgãos e entidades da adminis
tração federal direta e indireta, as especifici
dades regionais e estaduais, de acordo com
a vocação agrícola e as necessidades dife
renciadas de abastecimento, formação de
estoque e exportação." (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1999. - Ary
Kara, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1º,
I, da Resolução n2 10/91, o Senhor Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões - de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 26-5-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas em~ndas ao projeto.

Sala da Comissão, 1Q de junho de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 110, de 1995, atende às dis
posições constitucionais relativas à competência legis
lativa da União (art. 22, I), às atribuições do Congresso
Nacional, com posterior pronunciamento do Presiden
te da República (art. 4B, caput) e à legitimidade da ini
ciativa parlamentar concorrente (art. 61, caput).

Doutra sorte, não se vislumbra nenhuma afronta
à legislação positiva ou ao sistema normativo, sendo,
pois, jurídica a proposição em epígrafe.

Entrementes, consignamos a inobservância,
pelo projeto de lei em exame, das normas e requisitos
indispensáveis à boa técnica legislativa e redação,
nos termos ~a Lei Complementar n2 95, de 199B.

Neste sentido, oferecemos o anexo substitutivo
à proposição em análise, prese,yando-Ihe o conteúdo
e dando-lhe apenas forma e redação adequadas à
sua inserção no ordenamento positivo pátrio.

Ante o exposto, nosso voto é pela constituciona
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Proje
to de Lei nll 11 O, de 1995, na forma do Substitutivo ora
ofertado.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1999. - Ary
Kara, Relator.
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to único ao art. 42, e dar nova redação ao § 32 do art. SUBS!ITUTIVO DE TÉCNICA LEGISLATIVA E
BIl, ambos da Lei n2 8.,171, de 17 de janeiro de 1991, REDAÇAO AO PROJETO DE LEI N9 110, DE 1995
que "dispõe sobre a política agrícola". Acrescenta parágrafo único ao art.

Na justificação, considera o ilustre autor que "os 42, e dá nova redação ao § 39 do art. 89 ,

instrumentos de polrtica agrícola, como a pesquisa, a da Lei n9 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
assistência técnica, a defesa agropecuária e o crédito que "dispõe sobre a política agrícola".
deve~iam ?rienta~-se pelos planos plurianuais ,que O Congresso Nacional decreta:
consIderariam o tipO de produto, fatores e ecosslste- 10 F' 'd rt 40d L' 08 171

~ " Art. - Ica acrescI o, no a . - a el n-. , .
mas homogeneos . I "I de 17 de janeiro de 1991, o parágrafo único, com a se-

Consider~ ainda o n?bre par amentar que, o p,a- uinte reda ão:
nejamento daria a esses Instrumentos harmOnia e In- g ç
tegração entre as ações dos diversos órgãos federais". "Art. 42 ; .. : : ..

Apresentado na Legislatura passada, foi o pro- . Parág~afo UnlCO. ?s I~strumentos de
jeto em tela desarquivado, por força de preceito regi- polrtlca agr!cola,d7,verao orientar-se pelos
mental, tendo retomado a tramitação no estágio em Planos PlUrianuais.

que se encontrava. Art. 22 O § 32 do art. 82 da Lei n2 8.171, de 17
Inicialmente, foi distribuído à Comissão de Agri- de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte

cultura e Política Rural, para análise de seu mérito, redação:
tendo sido ali aprovado, unanimemente, nos termos
do parecer do Relator.

A matéria vem, agora, a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, à qual compete
examiná-Ia quanto aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, a teor do que dis- /
põe o art. 32, 111, a, do Regimento Interno.

É o relatório.



*PROJETO DE LEI N2 111-C, DE 1995
(Do Sr. OdeImo Leão)

Acrescenta artigo à Lei n2 8.171, de
17 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre
a política agrícola"; tendo pareceres: das
Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias (Relator: Dep.
Freire Júnior) e de Agricultura e Política
Rural (Relator: Dep. Cleonâncio Fonse
ca), pela aprovação; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda (Relator:
Dep. Ary Kara).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Agri
cultura e Polftica Rural; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11».

·Projeto Iniciai publicado no DCN-I, de 29-3-95

- Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Melo Ambien
te e Minorias publicado no DCD de 25-11-95

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLfTICA RURAL

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 111-AI95

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

"Art. 82 .

§ -3!! Os planos-de -safra e os planos
pluriànuais, elaborados de acordo com os
instrumentos gerais de planejamento, consi
derarão o tipo de produto, fatores e ecossis
temas homogêneos, o planejamento das
ações dos órgãos e entidades da adminis
tração federal direta e indireta, as especifici
dades regionais e estaduais, de acordo com
a vocação agrícola e as necessidades dife
renciada.s de abastecimeoto, formação de
estoque e exportação." (NR)

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Acrescenta parágrafo único ao art.
42, e dá nova redação ao § 32 do art. 82,

da Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
que dispõe sobre a política agrícola.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescido, no art 4!! da Lei n!! 8.171 ,

de 17 de janeiro de 1991, o parágrafo único, com a se
guinte redação:

"Art.4º ..
Parágrafo único. Os instrumentos de

política agrícola deverão orientar-se pelos
Planos Plurianuais."

Art. 22 O § 32 do art. 82 da Lei n2 8.171, de 17
de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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Lei n2 11 0-Al95, nos termos do parecer do Relator, Art 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
Deputado Ary Kara. publicação.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Ro-
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; Inaldo Leitão, lé- naldo Cezar Coelho, Presidente.
dio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André Benas
si, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves,
Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nel
son Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê
Cobra, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar
Serraglio, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho,
Jaime Martins, Moroni Torgan, Paulo Magalhães, Ri
cardo Fiúza, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José
Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires,
Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Ba
tochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet, Nelo Rodolfo, Mauro
Benevides, Ricardo Izar, Themístocles Sampaio, Átila
Lins, Luís Barbosa, Vic Pires Franco, Professor Luizi
nho, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito Dias, Wagner
Salustiano e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Ro
naldo Cezar Coelho, Presidente.



I
Brasilia, 11 de fevereiro de 1999

Sr. Presidente, ,
Nos termas regimentais, solicito a V. Exa. que se

digne determinar o desarquivamento das minhas pro
posições, conforme relação em anexo.

PROJETO DE LEI N2 111-B/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
'1 2, I, da Resolução n2 10/91 , o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 10-10-96, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1996. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, dó RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PEC 277/95, Pl
1.437/91, Pl1.458/91, PL 97/95, PL 109/95,
PL 110/95, PL 111/95, Pl 112195, Pl
113/95, Pl 889/95, Pl 3.622197, Pl
3.623/97, PL 4.545/98. Publique-se.

Em 11-2-99. - Michel Temer, Presidente.

OHcio nQ-1-1-9/99

11 - Voto do Relator

É da maior relevância o Projeto de Lei apresen
tado pelo ilustre Deputado Odelmo leão.

Como muito bem é dito na Justificação, aa de
sertificação é 0._ processo pelo qual o solo perde
suas características favoráveis à vida e se torna es
téril. A água escasseia, a vegetação desaparece, o
solo perde a mátéria orgânica, cessam as ativida
des biológicas e as frações mais finas do solo, re
movidas pela erosão, dão lugar às mais grosseiras
(areia)."

No Brasil já se constata a desertificação em vá
rias regiões, com graves consequências ambientais,
econômicas e sõciais. Se não forem tomadas provi
dências, haverá a'expansão e o aprofundamento des
se danoso processo, que, inclusive, no limite, torna in
viável qualquer atividade agrícola ou pastoril.

Corretamente estabelece o Projeto de Lei que o
Poder Público, além de identificar as áreas desertifi
cadas e de cadastrar a nível municipal e estadual 
aquelas sujeitas:a processo~ ~e desertificação, pro
moverá a pesqu'isa, a geração e a difusão de tecnolo
gias capazes de impedir sua ~xpansãoe d~ recuperar
essas regiões.

Voto, portanto, pela aproVação do Projeto de lei
n2 11 ~, de 1995';

,;::-Sala da Comissão, 2 dã"agosto de.j995. - De
putaólo C~eonãncio Fonsecâ;~'Relator.
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Dia das Comissõés;":'de prazo para apresentação de 111- Parecer da Comissão
emendas, a partir de 6-6-95, por cinco sessões. Esgo-
tado o prazo, não foi; r.~cebida emenda ao projeto. A Comissão de Agricultura e Política Rural, em

Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, unanime-
Sala da Comissão, 14 de junho de 1995. - Moi- mente, o Projeto de Lei nll 111-Al95, nos termos do

zes Lobo da Cunh~, Secretário. parecer do Relator.

, COMISSÃO DE Estiveram presentes os Senhores Deputados:
AGRICUlTlJJ3A ~ POUTICA RURAL Félix Mendonça, Presidente; Teté Bezerra, Odí-

Iio Balbinotti e Dilceu !3perafico, Vice-Presidentes;
I":' Relatório Carlos Melles, ,Hugo Rodrigues da Cunha, José Bor-

O Projeto de Lei em epígrafe pretende inserir na ba, José Rocha, Júlio César, Adelson Salvador, Mar-
Lei Agrícola dispositivo estabelecendo mecanismo çal Filho, Roberto Paulino, Silas Brasileiro, Augusto
capaz de identificar e interromper o processo de de- Nardes, Hugo Biehl, Nelson Meurer, Roberto Bales-
sertificação que já ocorre ou possa vir a ocorrer em tra, Silvernani Santos, Adelson Ribeiro, Antônio Aure-
nosso País, determinando, também, que o Poder Público Iiano, Olavio Rocha, Alcides Modesto, Domingos Du-
estimule via a promoção de ações de pesquisa, geração tra, José Fritsch, Waldomiro Fioravante, Carlos Cardi-
e difusão de tecnologias a recuperação dessas áreas. nal, Gervásio Oliveira, Augusto Carvalho e, ainda,

A proposiça-o' J-á foi apreciada pela Comissão de Maria Valadão, Vilson Santini, Dilso Sperafico, Wilson
Branco e Giovanni Queiroz.

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias que
aprovou por unanimidade. Nesta Comissão, no prazo re- Sala da Comissão, 7 de agosto de 1996. - De-
gimental, não foi à:ela apresentada qualquer emenda. putado Félix Mendonça, Presidente.

É o relatóriQ. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
" E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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Cordialmente, - Deputado Odelmo Leão, Lfder
do PPB.

Exm2 Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 111-B/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
12, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 1º de junho de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreíras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Lei apresentado no início
da Legislatura anterior e que, em vista da lacuna de
corrente do veto presidencial ao art. 21 da Lei nº
8.171/91, visa inserir dispositivo concernente à ques
tão de desertiticação no pafs.

Segundo o autor da proposição tal lei frustrou
em parte as expectativas da classe rural brasileira,
sendo razoável assim a inserção de dispositivo tratan
do do grave problema ambiental de desertificação,
não previsto na lei atual e que vem assumindo propor
ções alarmantes no pafs.

Ainda na Legislatura anterior o Projeto foi distri
buído inicialmente à CDCMAM - Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, onde
não recebeu emendas e logrou aprovação, nos ter
mos do Parecer do Relator, nobre Dep. Freire JR.

Após foi o Projeto submetido ao crivo da CAPR 
Comissão de Agricultura e Política Rural, onde igualmen
te não foi emendado e foi aprovado, acompanhando-se o
Parecer do Relator, ilustre Dep. Cleonâncio Fonseca.

Depois foi a vez desta doutra Comissão analisar a
proposição, quando apresentamos Parecer que não'che
gou entretanto a ser apreciado pela Comissão à época.

Desarquivado nos termos regimentais no início
da presente Legislatura, volta a proposição à esta
CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, que deverá examinar a constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, e no prazo previsto
para o regime ordinário de tramitação.

E o relatório.

Junho de 2000

11 - Voto do Relator

De início, é de se notar que o Projeto não con
tém vfcio de iniciativa, já que compete à União legis
lar, privativamente, sobre o Direito agrário (art. 22, I,
da CF). No mais, nada a ameaçar a constitucionalida
de da proposição.

No que toca à juridicidade da proposição, apre
sentamos emenda visando adequar a mesma aos
preceitos da Lei Complementar nº 95/98.

Trata-se aparentemente de proposição oportu
na e salutar sobre assunto que tudo indica vem efeti
vamente demandando atenção do Poder Público.

Assim, em vista dos argumentos exposto, voto
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa, com a redação dada pela emenda em ane
xo, do PL n!! 111/95.

É o voto.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1999. - De

putado Ary Kara, Relator

Emenda do Relator

Suprima-se o art. 3º do Projeto de Lei.

Sala da Comissão, 30 de junho de 1999. - De
putado Ary Kara, 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, com emenda, do Projeto de Lei
nº111-B/95, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Ary Kara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão,

rédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Benas
si, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Ju
tahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson
Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio,
Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime Mar
tins, Moroni Torgan, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, ViI
mar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoí
no, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernan
do Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio Almei
da, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet, Nelo
Rodolfo, Mauro Benevides, Ricardo Izar, Themístocles
Sampaio, Átila Lins, Lufs Barbosa, Vic Pires Franco, Pro
fessor Luizinho, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito Dias,
Wagner Salustiano e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.103/95

Nos termos do art. 24, § 1º, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 28-6-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. - Sueli
de Souza, Secretária substituta.

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O projeto acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de determinar paga
mento em dobro das verbas rescisórias caso seja ve
rificado em juízo que a justa causa foi indevidamente
aplicada pelo empregador.

Não foram recebidas emendas no prazo regi
mental.

Em reunião realizada em 24 de maio de 2000, a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público decidiu rejeitar o parecer do Deputado Jair
Meneguelli que aprovava o projeto. Fomos designa
dos para relatar o parecer vencedor.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A rescisão por justa causa é medida extrema
adotada pelo empregador no exercfcio de seu poder
diretivo, pois sabe ser mais simples a rescisão e o pa
gamento das verbas indenizatórias.

Acrescenta parágrafo ao artigo 482
da Consolidação das Leis do Trabalho;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público pela
rejeição, contra o voto do Deputado Jair
Meneguelli, cujo parecer passou a cons
tituir voto em separado (relator: Dep. Ju
lio Delgado).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

.. Projeto Iniciai publicado no DCD de 11-11-95

Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público
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EMENDA ADOTADA - CCJR art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Suprima-se o art. 30 do projeto. Câmara d~s Deputados. , ,

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. _ Depu- C~nslde~ando. ~resen!es os requl~ltos consta~-
t d R Id C Co Ih P 'd t tes do cItado diSPOSitivO regimental, defiro o desarqUl-a o ona o ezar e o resl en e " _

' vamento das segUintes proposlçoes: PEC 293/95, .
* PROJETO DE LEI N9 1.103-A, DE 1995 PEC 340/96, PL 833/95, PL 1.103/95, PL 1.148/95,

(Do Sr. Zaire Rezende) PL 1.825/96, PL 2.364/96, PL 2.554/92, PL 3.700/97,
PL 5.845/93, PL 4.210/98. Prejudico o PL 1.206/95,
por ter sido arquivado definitivamente (art. 133, RICD).
Indefiro o pedido quanto às proposições a seguir rela
cionadas, porquanto não foram objeto de arquiva
mento: PEC 188/94, PL 2.089/91, PL131/95.

Oficie-se ao requerente e, após, publi
que-se.

Em 18-3-99. - Michel Temer, Presi
dente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Senhor Deputado Zaire Rezende formulou,
em 18 de março de 1999, requerimento de desarqui
vamento de proposições de sua autoria, com fulcro no

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 1.103195

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5-12-95, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1995. 
Talita Veda de Almeida, Secretária.



11- Voto

*PROJETO DE LEI N!! 1.562-8, DE 1996
(Do Sr. Luiz Moreira)

Altera a Lei n!! 8.977, de 6 de janeiro
de 1995, que "dispõe sobre o Serviço de
TV a Cabo e dá outras providências";

Não há dúvidas de que a justa causa é um institu
to merecedor da máxima cautela e senso de equilíbrio
quando da sua aplicação. Isso para não lesar os direi
tos trabalhistas do empregado no ato da rescisão do
contrato e não prejudicar a sua vida profissional que,
muitas vezes, vê-se atingida de forma irreparável.

Ocorre que, não raro, empregadores inescrupu
losos se aproveitam desse instituto para dispensar o
empregado sem pagar-lhe as devidas verbas rescisó
rias geradas pela rescisão contratual.

Até então, semelhante procedimento não en
contra punição na legislação trabalhista. Vejamos.
Provada em juízo a aplicação indevida da justa causa,
o empregador é compelido a readmitir o empregado
ou a pagar-lhe apenas o montante a que estaria obri
gado em situação normal de rompimento do contrato.

É inconteste, também, que tal fato representa
um estímulo aos maus empregadores, encorajan
do-os à utilização desse injusto expediente em prejuí
zo da parte mais frágil da relação trabalhista - o em
pregado.

Ao propor que, no caso de confirmada, em ju ízo,
a fraude na caracterização da justa causa, o empre
gador seja obrigado a pagar em dobro a diferença da
verba rescisória a que o empregado teria direito se
dispensado sem justa causa, a matéria deste projeto
de lei reveste-se de elevada praticidade e de respeitá
vel senso de justiça social.

Por essas razões, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.103, de 1995.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Deputa
do Jair Meneguelli.
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A justa causa é normalmente discutida na Justi- o empregador, na hipótese de constatação, em juízo,
ça do Trabalho, o que importa em gastos para o em- da aplicação indevida da justa causa, pagar em dobro
pregador que deve, no mínimo, arcar com os honorá- a diferença da verba rescisória a que faria jus o em-
rios advocatfcios. pregado, se dispensado em condições normais.

Além disso, esta Justiça especializada tende a Alega o Autor, em sua justificação, que o projeto
descaracterizar a justa causa, por considerar a pena- tem a intenção lide desestimular as rescisões por jus-
lidade severa demais. Tal fato pode implicar o questio- ta causa -aplicadas sem muito critério, ou mesmo
namento por parte dos trabalhadores do discernimen- aquelas simuladas pelo empregador tão-somente
to do empregador ao utilizar-se de medidas discipli- para não pagar a indenização trabalhista devida".
nares. Desaparece o respeito, fundamental na rela- No prazo regimental, não foi registrada a apre-
ção empregatfcia. sentação de qualquer emenda ao projeto.

O empregador não utiliza esse tipo de rescisão É o relatório.
por não querer pagar as verbas indenizatórias, mas sim
para manter o seu poder diretivo em situações graves
relacionadas à conduta de determinado trabalhador.

Outrossim, não pode ser aplicada pena em vir
tude da justa causa não ser reconhecida em juízo, o
que, certamente, desequilibraria a relação processu
al. Não há previsão de punição para o trabalhador que
tenha a justa causa confirmada judicialmente.

Votamos, portanto, pela rejeição do PL nº 1.103,
de 1995.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Júlio Delgado, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 1.103/95, contra o voto do
Deputado Jair Meneguelli, nos termos do parecer
vencedor do Deputado Júlio Delgado.

O parecer do Deputado Jair Meneguelli passou
a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arant.., Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO JAIR MENEGUELLI

I - Relatório

O presente projeto de lei propõe o acréscimo de
, um parágrafo ao art. 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para determinar a obrigatoriedade de
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tendo pareceres: da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação deste, e do de n2

1.913/96, apensado, com substitutivo (re
lator: Dep. Valdir Colatto); e da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação deste, e do
de n2 1.913/96, apensado, e do substituti
vo adotado pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público (rela.:'
tor: Dep. Nelson Proença). :

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

·Projeto Inicial publicado no OCO de 30-3-96

Projeto apensado: PL nll 1.913/96 (OCO de 8-6-96)

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

- termo de recebimento de.emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.562196

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 parti r de 2-5-97. por cinco sessões. Esgo
tad~ o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 12 de maio de 1997. - Tallta
Veda de Almeida, Secretária.
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I - Relatório

O ilustre Deputado Luiz Moreira submete à
apreciação do Poder Legislativo projeto que permite
sejam transformadas em concessionárias para exe
cução e exploração do serviço de TV a Cabo as enti
dades que, até a data de publicação da Lei nº 8.977,
de 6 janeiro de 1995, celebraram contratos com em
presas concessionárias de serviços públicos de tele
comunicações para utilização da rede pública na dis
tribuição de sinais de TV a Cabo e ainda não entraram
em operação.

A proposta estende a essas entidades as dispo
sições da Lei nº 8.977/95 que viabilizaram a transfor
mação das antigas autorizações do serviço de Distri
buição de Sinais de TV por Meios Físicos - DISTV,
outorgadas até 31 de dezembro de 1993, em conces
sões de serviço de TV a Cabo.

O autor, resgatando todo o histórico das normas
sobre a matéria, ressalta que, no vácuo jurídico que
se formou até a edição da referida lei, várias empre
sas celebraram contratos para prestar o serviço.
Embora nesse período ainda não houvesse discipli
namento legal específico, permaneceram em vigor
normas regulamentares, entre as quais a Portaria nº
250, de 1989, do Ministério das Comunicações, que
respaldaram a celebração dos contratos, inclusive
com o conhecimento e manifestação favorável desse
Ministério. Embora Jrcitos, os contratos não recebe
ram o tratamento conferido às autorizações dadas
com base na mesma Portaria às operadoras de
DISTV, situação que o projeto pretende corrigir.

O autor propõe ainda a supressão do § 2º do art.
4º da Lei nº 8.977/95, que estabelece a prévia consul
ta ao Conselho de Comunicação Social quando da
edição, pelo Poder Executivo, de normas regulamen
tares dos serviços de TV a Cabo.

Foi apensado à proposta o Projeto de Lei n2

1.913, de 1996, do Deputado Welinton Fagundes,
cujo objetivo é equiparar "aos detentores de autoriza
ção outorgada para execução do Serviço de Distribui
ção de Sinais de TV por Meios Frsieos - DISTV, as
entidades prestadoras desses serviços a comunida
des fechadas, desde que constituídas antes de 31 de
dezembro de 1993". A equiparação tem por fim justa
mente assegurar a essas entidades o direito de se
transformarem em concessionárias. '

Não foram apresentadas emendas aos projetos.

11 - Voto do Relator

É necessário que se faça um breve histórico da
normatização dos serviços de TV a Cabo para a cor
reta compreensão das propostas.
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Antes da Lei de TV a Cabo, inexistia no Brasil Não obstante, em virtude de orientação posterior do
norma legal específica sobre a matéria. Com a cres- Ministério, os contratos não estão sendo executadol.
cente demanda do serviço, inicialmente na forma de Com a Lei nº 8.977/95, foram modificados a de-
distribuição de sinais recebidos por antenas comuni- nominação DISTV para TV a Cabo e o regime de
tárias, tomou-se necessário um ordenamento mínimo prestação dos serviços. No entanto, foram resguarda-
do setor, o que levou à edição, pelo Ministério das Co- dos os direitos das antigas autorizatárias, mediante a
municações, da Portaria nº 250, de 13 de dezembro possibilidade, prevista no art. 42 da lei, de se transfor-
de 1989. A Portaria estabelecia como procedimento marem em concessionárias de TV a Cabo, desde que
básico para o funcionamento das operadoras de atendidas as exigências legais. A lei foi omissa quanto
DISTV a outorga de autorização pelo Departamento à situação dos contratos anteriormente mencionados.
Nacional de Telecomunicações - DENTEL, após aná- Procede o argumento do Deputado Luiz Moreira
lise da documentação pertinente. A autorização era de que não há como não reconhecer a validade des-
necessária à prestação dos serviços para as chama- ses contratos e, por conseqüência, estender às con-
das comunidades abertas. Para as comunidades fe- tratadas a possibilidade de conversão em concessio-
chadas, definidas como áreas de acesso restrito, não nárias. Esse reconhecimento é devido tanto às em-
se exigia autorização formal, ou seja, estavam auto- presas de telecomunicações, que realizaram signifi-
maticamente autorizadas a operar as empresas bra- cativos investimentos no setor, quanto às operadoras
sileiras qlJe desejassem atuar nesse segmento. contratadas, respald!idas que foram pelo órgão com-

O tratamento da matéria por meio de portaria petente e com amparo na legi~la9ão entã? vigente.
passou então a ser questionado pelo Legislativo, mo- Ge~aram-se, nesse processo, dlre~tos adqulr!dos que
tivo pelo qual o Secretário Nacional de Comunica- esta~ S7~d? totalmente desconslder~dos. As bata-
ções baixou ato suspendendo o recebimento de pedi- lhas JudIciais que ce~amente ocorrerao é pre!er!vel
dos de autorização até a regulamentação legal dos as~egurar e~ novo diploma legal que esses dIreItos
serviços, assegurado o prosseguimento normal dos sejam respelt~do.s. _ .
que já estivessem em tramitação, desde que devida- Quanto a sltuaçao ~as_ DISTV p~ra ,c~munlda-
mente instruídos (Portaria nº 36, de 21 de março de des f~cha?as, emb~ra a lei ~a? tenha dlscnmlnado,as
1991). Esse vácuo jurídico perdurou até a edição da autonzaçoes forr:nals das tacltas, o Poder ~xecutlvo
Lei n2 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que veio discipli- entendeu de faze:lo, assegurando apenas as opera-
nar a prestação dos serviços de TV a Cabo. ~ora~ para co~unld~d~s a~ertas, de!entoras de au~o-

, , . nzaçoes formaIS, o direito a conversa0 em concesslo-
No pen~d~ compreendido entre a ~~rtan?, n

Q
nárias. Eis o que o projeto do Deputado Welinton Fa-

250/89 e a Lei n- 8.977/95, n~nhuma restnçao fOII~- gundes procura corrigir, e com razão, uma vez que
posta às DISTV para comunidades fechadas, razao não cabe tratamento desigual para empresas que
pela qual prosseguiu normalmente a entrada de em- executam o mesmo tipo de serviço.
pres~s nesse setor. As empresas prestadoras de, tais No Ç{i~0 das DISTV para comunidades fecha-
serviços est~va~ plenamente am,paradas pelo Item das, cabe reparo apenas q~anto à data limite prevista
~.1 d~ Portaria n- 250/~9, q~e as dispensava de ~u,to- no projeto p~eito dê conversão das autorizações.
rJzaçao formal. A a~to~~zaça?, nE;s.se..cas~ _er~ t~~a, Essa -datã(3f de dezembro de 1993), válida para as
o que as tor~ayª íão--'.atJtorlzatanas quanto as que operadoras em comunidades abertas, não é adequa-
ope~a~jlm para comunrdades abertas. da à situação das DISTV em comunidades fechadas,

fAinda nesse perrodo, algumas empresas con- uma vez que não havia restrição a esse setor até a Lei
cesslãnárias de serviços -públicos de telecomunica-_ oº 8.977/95. A data de publicação da Lei nº 8.977/95

ções, no legítimo desempenho de suas atribuições, é, portanto, a referência mais apropriada para o caso.
celebraram contratos com empresas privadas para a Resta examinar, no projeto prinCipal, a proposta
utilização da rede pública na distribuição de sinais de de supressão do dispositivo legal que determina ao
TV a,Cabo. Esses contratos foram assinados após as Poder Executivo submeter previamente ao Conselho
empresas interessadas terem consultado o Ministério de Comunicação Social as normas regulamentares,
das Comunicações, que se manifestou no sentido de de sua estrita competência, sobre a prestação dos
que nenhum óbice havia à celebração de ajustes do serviços de TV a Cabo. O Conselho, como se sabe, é
gênero. A partir desse entendimento, as concessioná- órgão auxiliar do Congresso Nacional, devendo por
rias de telecomu[licações realizaram significativos in- este ser instituído, conforme estabelece o art. 224 da
vestimentos para a implementação dos contratos. Constituição Federal. A Lei nQ 8.389, de 13 de dezern-



111 - Parecer da Comissão

Nos termos do art. 119, caput, li, 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 30-10-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 1997. 
Talita Veda de Almeida, Secretária.
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bro de 1991, atendendo ao preceito constitucional, COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
instituiu o Conselho como órgão auxiliar do Legislati- E SERViÇO PÚBLICO
vo, atribuindo-lhe as funções de realizar estudos, pa-
receres, recomendações e outras solicitações enca- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

minhadas pelo Cong~esso a propósito das matérias PROJETO DE LEI N!! 1.562196
de que trata o Capítulo V, Trtulo VIII, da Constituição
Federal (Da Comunicação Social). O dispositivo cuja
supressão se propõe f~re o princípio da independên
cia dos poderes, sendo portanto inconstitucional e, no
mérito, descabido.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova
ção dos Projetos de Lei n9 1.562196 e nQ 1.913/96,
na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. 
Deputado Valdir Colatto, Relator.

SUBSTITUTIVO ,OFERECIDO PELO RELATOR

AO PROJETO DE LEI N!! 1.562, DE 1996

Dispõe sobre a aplicação dos arts.
42 e 43 da Lei n!! 8.977, de 6 de janeiro de
1995, às situações que menciona e dá
outras providências.

O Congresso,Nacional decreta:

Art. 19 As disposições dos arts. 42 e 43 da
Lei n!! 8.977, de 6 de janeiro de 1995, esten
dem-se às entidades que, até o dia 9 de janeiro de
1995:

I - celebraram contratos com empresas con
cessionárias de serviços públicos de telecomunica
ções para utilização da rede pública na distribuição
de sinais de TV a Cabo e ainda não entraram em
operação;

11 - prestavam serviços de Distribuição de Si
nais de TV por Meios Físicos a comunidades fecha
das, nos termos da Portaria n9 250, de 13 de de
zembro de 1989, do Ministério das Comunicações, e
estejam em operação.

Parágrafo único. O prazo de que trata o § 19

do art. 42 da Lei n9 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
será contado, para os fins deste artigo, a partir da
data de publicação desta lei.

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 39 Revogam-se o § 29 do art. 49 da Lei n9

8.977, de 6 de janeiro de 1995, e as disposições
contrárias a esta lei.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. 
Deputado Valdir Colatto, Relator.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinárIa realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei n!! 1.562196 e o PL nQ 1.913/96, apensado, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Valdir Colat
to.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Osvaldo Biolchi, Presidente; Arlindo Vargas e Jair Me
neguelli, Vice-Presidentes; Arnaldo Madeira, Milton
Mendes, Miguel Rossetto, Chico Vigilante, Paulo Ro
cha, De Velasco, Noel de Oliveira, José Pimentel, Jo
vair Arantes, Sandro Mabel, Eraldo Trindade, Valdo
miro Meger, Maria Laura, Wilson Braga e Luciano
Castro.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997.
Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO

PROJETO DE LEI N!! 1.562, DE 1996 /'
, ,-

Dispõe sobre a aplicação dOIS arts.
42 e 43 da Lei n!! 8.977, de 6 de janeiro de
1995, às situações que mencion~ e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As disposições dos artigos 42 e 43 da Lei

n9 8.977, de 6 de janeiro de 1995, estendem-se às en
tidades que, até o dia 9 de janeiro de 1995:

1-celebraram contratos com empresas conces
sionárias de serviços públicos de telecomunicações
para utilização da rede pública na distribuição de si
nais de TV a Cabo e ainda não entraram em opera
ção;

11- prestavam serviços de Distribuição de Sinais
de TV por Meios Físicos a comunidades fechadas,



te.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Moreira)

Requer o desarqulvamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. ExD o desarquivamento das proposições a seguir
relacionadas, todas de minha autoria:

- PL nl! 1.860/91, n dispõe sobre tarifas de bilhe
tes de passagens aérea";
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nos termos da Portaria nº 250, de 13 de dezembro de - PL nl! 3.280/92, "autoriza'â interrupção da gra-
1989, do Ministério das Comunicações, e estejam em videz até 24" semana, nos caso~'previstos na presen-
operação. te lei"; .

Parágrafo único. O prazo de que trata o § 12 do - PL nl! 3.339/92, "torna ocrigatória a indicação
art. 42 da Lei n2 8.977, de 6 de janeiro de 1995, será nas embalagens dos produtos aietéticos e similares,
contado, para os fins deste artigo, a partir da data de pelas indústrias fabricantes, das quantidades de edul-
publicação desta lei. corantes utilizados em suas cómposições";

Art.2º Esta lei entra em'vigor na data de sua pu- - PL nl! 3.638/93, "institui normas para utilização
blicação. de técnicas de reprodução assistida";

Art. 3º Revogam-se o § 22 do art. 41! da Lei n2 - PL nº 4.691/94, "modifida a Lei nº 7.542, de
8.977, de 6 de janeiro de 1995, e as disposições con- 26-9-86, que dispõe sobre a pesquisa, exploração, re-
trárias a esta lei. moção e demolição de coisas ou bens afundados ou

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. - submersos em águas sob juristtiçãb nacional";
Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente. - PL nl! 1.562196, "altera a t~i nl! 8.977, de 6 de

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, janeiro de 1995, que ~is"põ~ s?.~t~· o serviço de TV a
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA cabo e dá outras providencias.,... .. .

- PL nº 3.197/97, "altera dispositivos da Lei nº
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS 8.742, de 7 de dezembro de 19931'que dispõe sobre a

PROJETO DE LEI NI 1.562196 ~~gn~~:~~:o da Assistência Sociàl e dá outras provi-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento - PL nº 3.297/97, "alter~ ~i~positivos da Lei nº
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente 7.565, de 19 de dezembro de 1.986, que dispõe sobre
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do o Código Brasileiro de Aeronáutica".
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. -
emendas, a partir de 22-4-96, por cinco sessões. Deputado Luiz Moreira, PFUSA.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projetol TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Sala da Comissão, 2 de maio de 1996. - Maria PROJETO DE LEI N!! 1.562-A/96
Ivone do Esprrito Santo, Secretária. .'

Nos termos do art. 119, I, e § 1º, combinados
Defiro, nos termos do art. 105, Pará- com o art. 166, do Regimento Interno da Câmara dos

grafo Único do RICD, o desarquivamento Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura -
das seguintes proposições: Pis nl! 1.860/91, e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de
3.280/92, 3.339/92, 3.638/93, 1.562196, prazo para apresentação de emendas, a partir de
3.297/97. Indefiro, quanto aos Pis. NI! 7-6-99, por cinco sessões. Findo.o prazo, não foram
4.691/94 e 3.197/97, por não terem sido ar- apresentadas emendas ao projeto.
quivados. Oficie-se ao requerente e, apQt!, Sala da Comissão, 14 de jlihho (je 1999. - Maria
publique-se. Ivone do Esprrito Santo, Secretária.

Em 3-3-99. - Michel Temer, Presiden-
I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1.562, de 1996, de autoria do
nobre Deputado Luiz Moreira, pretende alterar a Lei
de TV a cabo com o objetivo de 'estender as disposi
ções de seus artigos 42 e 43, que viabilizaram a
transformação das' antigas autorizações do serviço
de Distribuição de Sinais de T\l por Meios Físicos 
DISTV, em concessões de TV a cabo, às entidades
que celebraram até a data de sua publicação contra
tos com empresas concessionárias de telecomunica
ções.

,Alega o ilustre autor da matéria que sua iniciati
va permitirá o reconhecimento da legitimidade dos



A Comissão de Ciência e Tecnologia, Cbmuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.562-A/96 e o Projeto de Lei nº 1.913/96, apensado,
e o substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Nelson Proença.

11 - Voto do Relator
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contratos firmados por,essas empresas com as ope- rou, na oportunidade, não haver impedimento legal a
radoras do Sistema Telebrás, firmados à época com sua firmatura.
base na ordem jurídica vigente. Outro segmento que não foi atendido pelas dis-

O autor propõe ainda a supressão do § 21! do art. posições da legislação vigente é formado pelas em-
4º da Lei nl! 8.977, de, 1995, que estabelece a prévia presas que prestam o serviço DlSTV para comunida-
consulta ao Conselho de Comunicação Social sobre des fechadas, uma vez que a Lei nl! 8.977 somente
os regulamentos dos serviços de TV a cabo editados amparou operadoras para comunidades abertas.
pelo Poder Executivo. " Consideramos pertinente as iniciativas dos no-

À proposta do Deputado Luiz Moreira foi apen- bres Deputados Luiz Moreira e Welinton Fagundes
sado o Projeto de Lei nl! 1.913, de 1996, de autoria do que visam a corrigir essas falhas da legislação. No pri-
ilustre Deputado Welinton Fagundes, que também meiro caso, não há como deixar de reconhecer a vali-
pretende alterar a Lei '"!º 8.977, acrescentando pará- dade dos contratos, uma vez que foram respaldados
grafo a seu art. 42 para equiparar aos detentores de pela legislação então vigente e tiveram a anuência do
autorização outorgada, para execução do serviço Poder Executivo. No caso das DISTV para comunida-
DISTV as entidades prestadoras desses serviços a des fechadas, não vemos razão para tratar de forma
comunidades fechadas, desde que constituídas antes diferente empresas que prestam o mesmo tipo de ser-
de 31 de dezembro de 1993. Também nesse caso, o viço e que foram tacitamente autorizadas a fazê-lo.
objetivo a ser atingido com a proposta é a transforma- Cabe ressaltar que a Comissão de Trabalho,
ção dessas entidades em concessionárias do serviço Administração e Serviço Público também entendeu
de TV a cabo. que os dois projetos mereciam aprovação e apresen-

O projeto principal e o apenso foram inicialmen- tou substitutivo que contempla as duas propostas
te distribuídos à Comissão de Ciência e Tecnologia, com pequenas modificações. A primeira refere-se à
Comunicação e Informática e à Comissão de Consti- data limite para efeito de aplicação do art. 42, prevista
tuição e Justiça e de Redação. Na CCTCI, foi designa- no projeto do Deputado Welinton Fagundes. Concor-
do relator o Deputado Laprovita Vieira que apresen- damos com o relator da Comissão de Trabalho, de
tou parecer, em 12-6-96, não apreciado de imediato. Administração e Serviço Público, Deputado Valdir Co-
Durante as discussões e audiência públicas realiza- latto, que considerou que, no caso das entidades que
das na Comissão, mais precisamente em 12-12-96, o atendem a comunidades fechadas, essa data poderia
projeto teve seu despacho de distribuição alterado, se estender até a publicação da Lei de TVa cabo, isto
sendo incluída como primeira a ser ouvida a Comis- é, até 6 de janeiro de 1995. A outra modificação que
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público. também acatamos diz respeito à supressão do § 29

Referida Comissão posicionou-se,pela aprovação da do art. 4º da Lei nº 8.977, pois consideramos que as
proposição principal e da apensada na forma de matérias tratadas pela referida lei são da competên-
Substitutivo. cia do Conselho de Comunicação Social, não caben-

Ao final da legislatura passada, o projeto foi ar- do, port~nto, suprimir.o ~i~ado dispositivo sob pena de
quivado nos termos regimentais. Em 3-3-99, foi defe- estar fenndo a Constltulçao Federal.
rido requerimento de seu autor solicitando seu desar- Tendo em vista esses argumentos, concluímos
quivamento e a matéria voltou a tramitar nesta Comis- pela aprovação dos Projetos de Lei nº 1.562, de 1996,
são, a qual cabe posicionar-se sobre seu mérito nos e nl! 1.913, de 1996, na forma do Substitutivo adotado
termos do art. 32, inciso 111, do Regimento Interno da pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
Casa. viço Público.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Nelson Proença, Relator.

-m-;;;.-Parecer da-Comissão
Com a aprovação, em janeiro de1995,âa tei de

TV a cabo, foram transformadas em concessionárias
de TV a cabo as autorizatárias do serviço DISTV, fi
cando de fora as empresas privadas que celebraram
contratos com as empresas concessionárias de servi
ços públicos de telecomunicações para a utilização
da rede pública na distribuição de sinais de TV a cabo.
Tais contratos foram celebrados após manifestação
formal do Ministério das Comunicações que conside-
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PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator _
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE,SOCIAL E FAMrUA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.888196

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Orcem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 10 de junho de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto. .

Sala da Comissão, 17 de junho de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatórió

Trata-se de Projeto de Lei para que a proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos meno
res de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de catorze anos, seja respeitada por pessoas
jurfdicas de direito pri)lado. Para tanto, o Projeto prof
be que qualqu~ns(ltuição da administração pública
da União, .99SEstados ou dos Municfpios que tenha
por objetívo ~ento econômico e o estimulo à pro
du~ola ou industrial conceda financiamento,
~isenção, renegociação de drvida ou quaisquer
outros benefrcios financeiros a tais pessoas jurfdicas.
Estas devem apresentar prova de situação regular ex
pedida pelo Ministério do Trabalho.

A futura lei ficará sujeita à regl:Jlamenfação pelo 
Poder Executivo no prazo de 90 dias a partir da data
de sua publicação, entrando em vigor 180 dias a partir
da mesma data.

Justifica a proposição pela necessidade de impedir
-a utilização de recursos públicos para incentivo e fomento
econômico de empresas que utilizam o trabalho infantil.

Informa, ainda, que o Projeto nasceu de suges
tão elaborada pela Fundação Abrinq pelos Direitos da

Estiveram presentes os seguintes Deputados: - parecer da Comissão '
Santos Filho - Presidente; fris Simões e Salvador - substitutivo adotado pela Comissão
Zimbaldi, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alber
to Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se
meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio
Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel
son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co
rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Franco,
Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, Odel
mo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Robério
Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurrpedes Mi
randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan
derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila Lira, Ro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
JOtge--Co.s.ta, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

PROJETO DE LEI NR 1.888-B, DE 1996
(Da Sra. Rita Camata)

Estabelece requisitos para a con
cessão, por Instituições públicas, de fi
nanciamento, crédito e benetrclos simila
res; tendo pareceres: da Comissão de
Seguridade Social e FamOla pela aprova
ção, com substitutivo e complementação
de voto (relator: Dep. Darcrslo Perondl)j
da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela aprovação,
com substitutivo (relator: Dep. Luciano
Castro).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11)

*er.oLeto inicial publicado no DCD de 1g-6-96--
SUMÁRIO--

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- complementação de voto



o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedado a qualquer instituição da admi

nistração pública da União, dos Estados ou dos Muni
cípios, que tenha por objetivo o fomento econômico e
o estimulo à produção agrícola ou industrial, conce
der financiamento, crédito, isenção, renegociação de

- dívida ou quaisquer outros benefícios financeiros, a
pessoa jurídica de aireito privado que não observe as
vedações estabelecidas no art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.

Parágrafo único. A pessoa jurídica, ao requerer
o benefício, deverá apresentar prova de situação re
gular expedida pelo Ministério do Trabalho.

Art.2º Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oi
tenta) dias após a sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 1999';"
Deputado Darcísio ,P,rondi, Relator.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiL~A

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 1.888196

Nos termos do art. 119, caput, 11, 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 setembro de 1999, por"
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

Nesta Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, devemos pronunciar-nos sobre o mérito do Proje
to de Lei nº 1.888, d~ 1996.

É o relatório.
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Criança e ganhou apoio na Câmara dos Deputados A redação do caput do art. 1º necessita melhor
da Frente Parlamentar pela Criança, sendo que o clareza em seu enunciado.
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado- Por outro lado, não se pode exigir a regulamen-
lescente - CONANDA - adotou Resolução prevendo tação de Lei pelo Poder Executivo.
que os recursos públicos não devem financiar qual- Suprimimos, também, a cláusula revogatória
quer atividade econôr:nica que emprega mão-de-obra genérica.

infantil. Tendo em vista essas observações, apresenta-
Na Comissão de,Seguridade Social e Família foi mos Substitutivo.

aberto prazo regimental para o recebimento de emen- Pelo exposto, votamos, no mérito, pela aprova-
das, sendo que nenhuma foi apresentaaa. ção do Projeto de Lei nº 1.888, de 1996, na forma do
, Terminada a legislatura, foi o Projeto arquivado, Substitutivo em anexo.

tendo sido desarquivado por solicitação de sua auto- Sala da Comissão, 9 de setembro de 1999. -
ra, a nobre Deputada Rita Camata. Deputado Darcísio Perondi, Relator.

Aberto novo 'prazo de cinco sessões para o re- SUBSTITUTIVO AO
cebimento de emençjas, não foram estas apresenta- PROJETO DE LEI N!l 1.888, DE 1996
das.

Estabelece requisit~s para a con
cessão, por instituições públicas, de fi
nanciamento, crédito e benefícios simila
res.

II-'Ypto do Relator

A proposição' merece ser acolhida quanto ao
mérito, sob o aspecto da proteção do menor com re
flexos na família.

As famílias brasileiras precisam evoluir quanto à
educação, para busqar novas formas de cultura e pro
fissionalização.

A sociedade n.ão pode se desenvolver sem a
educação, prejudicando o país como um todo.

O trabalho infantil afasta a criança da escola,
impedindo que se cumpra a Constituição Federal
quanto à educação como direito de todos e dever da
família, da sociedade e do Estado. Para assegurar à
criança e ao ad.oles~ente os direitos elencados no
art. 227 da Carta Magna, inclusive "colocá-los a sal
vo de toda forma de, negligência, discriminação, ex
ploração, violência; crueldade e opressão", tor
na-se necessário evitar que sejam explorados no
trabalho, especialmente quanâ'o é proibido em ra
zão da idade.

A imprensa tem noticiado a exploração do traba
lho de crianças e de adolescentes sob vários aspec-.
tos, afetando-lhes a saúde, o crescimento intelectual,
a integridade física, sua liberdade de ser criança, cau
sando doenças e mutilações por acidentes..

Desta forma, a proposição que visa a proteger a
criança e o adolescente, para que não sofram esses
danos, é, meritória, devendo contar com o apoio dos
demais pàrlamentares.



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NS! 1.888/96

Nos termos do art. 119, caput, I, e § Iº, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1.888, de 1996, da nobre De
putada Rita Camata, pretende criar restrições de na
tureza finançeira e econômica para as empresas
privadas que não cUFprirem o disposto na Consti
tuição Federal em ~elação à proibição de trabalho
noturno, perigoso óu insalubre aos menores de de
zoito anos e qe <Walquer trabalho a menores de de
zesseis. ano~( salvo na condição de aprendiz, a
partir d~cátorze anos. Para tanto, a proposição
J~.rofuéque qualquer instituição da administração
pública da União, dos Estados ou dos Municípios
que tenha por objetivo o fomento econômico e o
estímulo à produção agrícola ou industrial conce
da financiamento, crédito, isenção, renegociação
de dívida ou quaisquer outros benefícios financei
ros a tais pessoas jurídicas.

Há ainda a previsão de prazo para regulamenta
ção da lei pelo Poder Executivo.

Em 24 de novembro de 1999, a iniciativa parla
mentar em tela foi apreciada pela Comissão de Segu
ridade Social e Família, sendo aprovada por unanimi-
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO dívida ou quaisquer outros benefícios financeiros, a
pessoa jurídica de direito privado que não observe as
vedações estabelecidas no art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.

Parágrafo único. A pessoa jurídica, ao requerer
o benefício, deverá apresentar prova de situação re
gular expedida pelo Ministério do Trabalho.

Art.2º Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oi
tenta) dias após a sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 

Deputada Laura Carneiro, 2ª Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

Em face da discussão havida na Reunião Ordi
nária da Comissão de Seguridade Social e Família,
realizada hoje, acato a sugestão proposta pelo Plená
rio, a saber: proceda-se à inclusão de artigo 3º no
substitutivo, com o seguinte teor: "Revogam-se as dis
posições em contrário".

Assim sendo, sou favorável ao Projeto de Lei nº
1.888/96, com substitutivo e a alteração proposta,
que ora apresento.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Darcíslo Perondl, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, com substitutivo, o Projeto de Lei nº 1.888, de
1996, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Darcísio Perondi, que apresentou complementação
de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Barbosa e Laura Carneiro, Vi

ce-Presidentes; Airton Roveda, Angela Guadagnin,
Antonio Palocci, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr.
Rosinha, Eduardo Jorge, Henrique Fontana, Jorge
Costa, José Carlos Coutinho, José Unhares, Lavoisi
er Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Marcos de Jesus,
Osmânio Pereira, Pastor Amarildo, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Renildo
Leal, Rita Camata, Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho,
Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso
Titulares; Agnelo Queiroz, Antonio Joaquim Araújo,
Ivanio Guerra,_.Loyair Arantes, Laire Rosado, Pedro
Canedo e Serafim Venzon - Suplentes. -

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999.
Deputada Laura Carneiro, 2!l Vice-Presidente no
exercício aa presidência;-- -

PROJETO DE LEI N!! 1.888, DE 1996

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO_

Estabelece requisitos para-a conces
são, por instituições públíciS: de financia
mento, cJjdlto-ébénefícios similares. _

-cJéongresso Nacional decreta:
Art. 12 É '(edado a qualquer instituição da admi

nistração públiêa da União, dos Estados ou dos Muni
cípios, que tenha por objetivo o fomento econômico e
o estímulo à produção agrícola ou industrial, conce
der financiamento, crédito, isenção, renegociação de
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dade nos termos do substitutivo apresentado pelo faz-se necessário a apresentação de um outro substi-
Deputado Darcísio Perondi. tutivo.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre- Pelo exposto, votamos, no mérito, pela Aprova-
sentadas emendas ao Projeto. ção do Projeto de Lei nº 1.888, de 1996, na forma do

É o relatório. Substitutivo que ora apresentamos.
Saia da Comissão, 17 de abril de 2000. - Depu-

11 - Voto do Relator tado Luciano Castro, Relator.

A proposição que ora relatamos é muito oportu
na, pois trata, em última análise, de instrumento para
garantir o bom uso dos recursos públicos.

A Administração Pública, ao fomentar as ativi
dades de empresas privadas que não acatam as res
trições dispostas no art. 7º, inciso XXXIII, da Constitu
ição Federal e utilizam mão-de-obra infantil, está, na
verdade, sendo conivente com ilegalidade praticada.

Não se pode admitir que o dinheiro público seja
utilizado em empresas que não cumprem as exigênci
as de um dispositivo constitucional tão elementar.
Ademais, tal aceitação viola o princípio da moralida
de, uma vez que a sociedade abomina a exploração
do trabalho de crianças.

Nada obstante os méritos da proposição, é ne
cessário que se proceda alguns ajustes para aperfei
çoamento do seu texto:

- a redação do caput do art. 1º necessita melhor
clareza em seu enunciado;

- para contornar um possível questionamento
quanto à constitucionalidade da iniciativa parlamen
tar, em face do que preceitua o art. 61, § 1º, 11, e, da
Constituição Federal, convém que sejam suprimidas
as disposições do parágrafo único do art. 1º do Pro
jeto, pois este trata da criação de atribuição para o
Ministério do Trabalho, qual seja: a de fiscalizar as
empresas para expedir uma certidão de regularida
de;

- não se pode exigir a regulamentação de Lei
pelo Poder Executivo conforme entendimento espo
sado pelo Supremo Tribunal Federal;

- a Lei Complementar nº 95, de 1998, que dis
põe sobre a elaboração legislativa, preconiza que não
se deve utilizar cláusula com revogação genérica;

I' - há um conflito lógico entre o artigo que de
términa a regulamentação da lei e o da cláusula de

.jigência, pois, como se pode exigir a regulamenta
ção de uma lei sem que a mesma tenha entrado em
vigor?

A Comissão de Seguridade Social e Família
aprovou um substitutivo abrangendo algumas das
observações apontadas, porém, esta Relatoria en
tende que, para maior aperfeiçoamento do texto,

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N!l1.888, DE 1996

Estabelece requisitos para a conces
são, por instituições públicas, de financia
mento, crédito e benefícios similares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedado a qualquer instituição da adminis

tração pública da União, dos Estados ou dos Municípios,
que tenha por objetivo o fomento econômico e o estímulo
à produção agrícola ou industrial, conceder finanéiamen
to, crédito, isenção, renegociação de dívida ou quaisquer
outros beneffcios financeiros, a pessoa jurídica de direito
privado que não observe as vedações estabelecidas no
art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo somen
te será aplicado a partir de 90 dias após a regulamen
tação desta Lei.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2000.--Depu
tado Luciano Castro, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.888-Al96

Nos termos do art.119, caput, 11, e § 1º, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Pre
sidente determinou a abertu ra - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 201.4-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei nº 1.888-A/96, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Luciano Castro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 2.004/96

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 9 de agosto de 1996, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 1,996. - Miri
am Maria Bragança Santos, Secretária. i

,I f •.Defiro, nos termos do paragra o UnJco
do art. 105 do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL 0895/91,
1.736/96, 1.955/96, 2.004/96, ,2.136/96,
2.215/96, 2.228/96, 2.300/96, 2.514/96,
2.808/97, 2.925/97, 2.994/97, 2.995/97,
3.277/97, 3.528/97,' 4.506/98, 4.562/98,
4.585/98, PDC 365/93, PEC 301/96. Publi
que-se.

Em 3-3-99. - Michel Temer, Presiden-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do.art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da tâmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência ~ desarquivamento dos projetos
de lei, projetos de decretos legislativos e pr~jetos d~

emenda à Constituição relacionados, que sao de mi
nha autoria:

PL nº 0895, de 1991; PL nº 1.736, de 1996; PL nº
1.955, de 1996; PL 2.004, de 1996; PL nº 2.136, de
1996; PL 2.215, de 1996; PL nº 2.228, de 1996 ; PL nº
2.300, de 1996; PL 2.514, de 1996; PL nº 2.808, de
1997; PL nº 2.925, de 1997; PL nº 2.994, de 1997; PL

Estabelece requisitos para a con
cessão, por instituições públicas, de fi
nanciamento, crédito e benefícios simila
res.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
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Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi- PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
eira, José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano SOCIAL E FAMíLIA
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Bragai titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É vedado a qualquer instituição da admi
nistração pública da União, dos Estados ou dos Muni
cípios, que tenha por objetivo o fomento econômico e
o estímulo à produção agrícola ou industrial, conce
der financiamento, ,crédito, isenção, renegociação de
dívida ou quaisquer outros benefícios financeiros, a
pessoa jurídica de direito privado que não observe as
vedações estabelecidas no art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.

párágrafo único. O disposto neste artigo somen
te será aplicado a partir de 90 dias após a regulamen
tação desta Lei.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.- Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI NR 2.004-A, DE 1996
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Dispõe sobre o valor da pensão de
ferido aos beneficiários dos servidores
públicos mortos em conseqüência de ato
ou fato relacionado com o movimento de
repressão, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Seguridade Social e Família
pela rejeição, contra o voto do Deputado
Jorge Costa, que apresentou voto em se
parado (relatora: Dep. Jandira Feghali).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art; 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, li}

·Projeto Iniciai publicado no OCO de 29·6·96



I - Relatório

PROJETO DE LEI N!! 2.004/96

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.
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n!! 2.995, de 1997; PL nº 3.277, de 1997; PL nº 3.528, anistia limitada, que não incluía os chamados "Crimes
de 1997; Pl nº 4.506, de 1998; Pl nº 4.562, de 1998; de Sangue".

PL nº 4.585, de 1998; PDl nº 365, de 1993; e PEC nº Recentemente os familiares de pessoas mortas
301, de 1996. pela Ditadura Militar receberam o direito a uma inde-

Sala das Sessões, 3 de março de 1999. - Jair nização, que, trinta anos depois, representa, mais do
Bolsonaro, Deputado Federal - PPB/RJ. que o valor pecuniário, o reconhecimento, por parte

do Estado, de sua responsabilidade pela morte e de
saparecimento de brasileiros lutadores pela liberdade
e justiça social. Cabe ressaltar que a iniciativa propos
ta pela Emenda Constitucional 26/85 apenas procura
fazer justiça, recuperar a história real. Diversos brasi
leiros que foram assassinados pelo regime militar
permanecem desaparecidos até hoje, ou não tiveram
direito a um enterro digno, gerando sofrimento inco
mensurável a seus familiares e amigos. Homenageio
neste relatório a todos através dos nomes de Maurí
cio Gabrois, Honestino Guimarães, Osvaldão, Heleni
ra Rezende, Lamarca e Mariguella, entre tantos ou
tros tantos.

Cabe ressaltar que os agentes da ditadura,
como servidores do Estado, sendo mortos no cumpri
mento de suas atividades, são garantidos em seus di
reitos; seus familiares são plenamente cobertos pela
lei em vigor, não ficando, em momento algum, qual
quer tipo de lacuna na legislação que pudesse vir a
prejudicá-los.

Pelos motivos acima expostos, o parecer é con
trário à aprovação do projeto.

É o voto.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 1999 - De
putada Jandira Feghali, Relatora.

A proposta de Projeto de Lei nº 2.004, de 1996,
do Deputado Jair Bolsonaro, dispõe sobre o valor da
pensão deferida a beneficiários dos servidores civis e
militares mortos em ato ou fato relacionado com o
movimento de repressão, no período de 2 de setem
bro de 1961 a 15 de agosto de 1979.

Em sua justificação o autor argumenta que o
presente projeto tem por objetivo reconciliação e pa
cificação nacional citando o exposto na Emenda
Constitucional 26, de 1985

11 - Voto da Relatora

O Projeto de Lei ora apresentado pelo Deputado
Jair Bolsonaro cita, em sua argumentação, a Emenda
Constitucional nº 26, que concedeu anistia às pesso
as que foram vátimas da Ditadura Militar. Tal emenda
foi aprovada na época para fazer justiça àqueles que
sofreram as atrocidades de um regime que perse
guiu, cassou e até mesmo matou para impedir que as
pessoas pudessem exercer seus dir..eitos políticos e
sociais.

Trata-se, aqui, de uma reparação aos danos ca
usados pelo Regime Militar que imperou ~o Brasil por
mais de vinte anos. ., .

Uma luta que teve início através do. Comitê Fe
minino de Anistia, movimento que foi ganhando força
e se ampliou originando o Comitê Brasileiro de Anis
tia. O então Senador Teotônio Vilela, Presidente do
Comitê de anistia, viajou por todo o Brasil e visitou to
dos os presídios políticos. O resultado final foi uma

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei nº 2.004/96, nos termos do parecer da Relatora,
Deputada Jandira Feghali~contra o voto do Deputado
Jorge Costa. O Deputado Jorge Costa apresentou
voto em separado.

Participaram da votação nominal os Senhores
Deputados Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gí
glio - Vice-Presidente; Alceu Col/ares, Almerinda de
Carvalho, Angela Guadagnin, Antonio Palocci,
Armando Abílio, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Henrique
Fontana, Jandira Feghali, João Fassarella, Jorge
Costa, Laura Carneiro, Lídia Quinan, Marcondes Ga
delha, Rafael Guerra, Renildo Leal, Serafim Venzon e
Teté Bezerra.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.- Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.
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VOTO EM SEPARADO DO cultura e Política Rural, pela rejeição des-
DEPUTADO JORGE COSTA te, e das emendas apresentadas na Co-

O Projeto de Lei nº 2.004, de 1996, do Deputado mi~são, con!ra os v~tos dos Deput~do~
Jair Bolsonaro, dispõe sobre o valor da pensão deferi- Joao Grandao, Vald..r Gan~er, Jose !I-
do aos beneficiários dos servidores públicos mortos mentel, Wellington Dias e Nilson Mourao,
em conseqüência de ato ou fato relacionado com o que apres~ntou vo~o .em separado .(re~a-
movimento de repressão, no período de 2 de setem- tor: Dep. Sllas Brasllel~o); e da. Comls~ao
bro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras pro- de De~esa.do Consumidor, ~elo Amblen-
vidências. ' te e Minorias, pela aprovaçao ~e~te, e da

. _ . \ emenda apresentada na Comlssao, com
. Nas c?nslderaçoes pertl~e.nt~s da ~ela~ora Jan- substitutivo (relator: Dep. Luiz Bitten-

dlra Feghah, no seu voto contrario a aprqvaçao do re- rt) -
ferido projeto quanto ao seu repúdio a, repressão do cou •
regime militar do qual também comungo, não afasto a (Às Comissões de Agricultura e Polí-
possibilidade de rever e corrigir injustiças que pode- tica Rural; de Defesa do Consumidor,
rão estar ocorrendo quanto ao valor da pensão a be- Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui-
neficiários dos servidores civis e militares mortos no ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
referido movimento de repressão. 24, 11, "g"}

11- Voto

Em que pese os atos de repressão onde diversos
brasileiros perderam seus direitos políticos e muitos
deles foram torturados e mortos provocando sofrimen
to aos familiares e mesmo companheiros de luta, não
podemos negar que há, também, entre os militares víti
mas desta repressão do regime militar famílias prejudi
cadas que sofrem até hoje pela perda de seus entes
queridos. Nesta luta nada mais justo, portanto, não su
focar as aspirações de melhoria de condição de vida
de quem tem também o direito democrático de reivindi
car e, nós, de não cometermos injustiça a uma classe
laboriosa que são os militares envolvidos naqueles
atos, a maioria, como comandados, e que também
perderam a vida, deixando suas famílias na orfandade.

Por este motivo, Sr. Presidente, considero a ma
téria alvo de debates mais aprofundados no sentido
de não cometer injustiça a uma classe laboriosa que
são militares envolvidos naqueles atos, como coman
dados, e que neles perderam a vida.

-Diante dos fatos expostos meu voto é a favor do
Projeto de Lei nº 2.004, de 1996, com os reparos ne
eessáfies-quanto a revisão destas pensões por parte
das famílias vítimas da repressão militar.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2000. - Depu
tado Jorge Costa (PMDB/PA).

*PROJETO DE LEI NR 2.250-B, DE 1996
(Do Sr. Fernando Ferro)

Dispõe sobre a exigência de respon
sável técnico nos estabelecimentos de
comercialização e depósitos de produtos
agrotóxicos, seus componentes e afins;
tendo pareceres: da Comissão de Agrl-

Projeto inicial publicado no DCD de 20-8-96

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLfTICA RURAL

- termo de recebimento de emendas - 1996
- emendas apresentadas na Comissão (2)
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas àp substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo "'r1ntado pela Comissão

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.250/96

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 Comissõe~C de prazo para apresentação de
emendas; a partir ae 12-9-96, por cinco sessões.



EMENDANº1

Inclua-se, no artigo 1ºdo Projeto de lei, dois pa
rágrafos com a seguinte redação:

"Art. 1º ..
§ 1º Nos estabelecimentos enquadrados

como microempresa, será permitido o exercí
cio de responsabilidade técnica por assistente
de nível médio, devidamente registrado no sis
tema CONFEAlCREA e credenciado pelo Mi·
nistério do Trabalho limitado a um estabeleci
mento por responsável técnico.

§ 2º O profissional de nível superior po
derá ser responsável técnico por até dois es
tabelecimentos, desde que pelo menos um
deles seja enquadrado como microempresa.

Justificação

Grande parte dos estabelecimentos que comer
cializam agrotóxicos são empresas de pequeno por-
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ESQotado O prazo, não foram recebidas emendas ao PL 2.336/1996 - Dispõe sobre a obrigatorieda-
proJeto. de da realização de avaliação periódica de saúde e

Sala da Comissão, 23 de setembro de 1996. - análise laboratorial para trabalhadores expostos a
Moizés Lobo da Cunha, Secretário. produtos agrotóxicos, seus componentes e afins.

PL 2.690/1997 - Altera a Lei nº 7.802/89 para
Defiro, nos termos do art 105, parágra- acrescentar parágrafos ao artigo 13, estabelecendo o

fo único, do RICD, o desarquivamento das se- usuário do agrotóxico deverá apresentar no ato da
guintes proposições: PL 223/95, 437/95, aquisição do produto juntamente com o receituário
584/95, 1.150/95, 1.723/96, 1.902196 agronômico documento que o credencia como aplica-
2.250/96, 2.336/96, 2.690/97, 2.691/97: ~or objetivando reduzir o risco grave de intoxicação e
2.701/97, 2.903197, 3.1n/97, 4.428/98, e morte.
4.822/98 PDC 698/98 PFC 53/96 Publi- Pl2.691/1997 - Veda a produção, o transporte,
que-se ' , . o armazenamento, a comercialização, a propaganda

E' 2 3 99 M· h I T P 'd t comercial, a utilização, a importação e exportação de
m - - . - IC e emer, resl en e. agrotóxicos e dá outras providências.

Pl2.701/1997 - Dispõe sobre os serviços de te
levisão comunitária.

Pl 2.903/1997 - Determina segredo de justiça
nos crimes sexuais.

PL 3.177/1997 - Altera o artigo 31 da Lei nº
8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências, exigindo a colação de ins
truções de uso e instalação na oferta e apresentação
de produtos e serviços.

Pl4.428/1998 - Dispõe sobre os planos de bene
fícios da Previdência Social e dá outras providências.

Pl4.82211998 -Institui o Programa de Garantia
de Renda Familiar Mínima para famílias de trabalha
dores do semi-árido brasileiro.

PDC 698/1998 - Revoga artigo do Decreto
2.615/98, que regulamenta o serviço de radiodifusão
comunitária.

Salas das Sessões, 2 de março de 1999. - Fer
nando Ferro, Deputado Federal, PT/PE.

Requer o desarquivamento de pre
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. EXª o desarquivamento das proposições a seguir
relacionadas, que são de minha autoria:

PL 223/1995 - Estabelece critérios para as libe
rações, pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos va
lores destinados aos fundos constitucionais.

PL 437/1995 - Modifica a lei nº 7.827/89, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da Constitui
ção Federal, que institui os Fundos Constitucionais 
FNO; FINOR e FCO, e dá outras providências.

PL 584/1995 - Altera a redação dos artigos 1º e
2º da Lei nº 9.048/95, que torna obrigatória a existên
cia de instrumentos de medição de peso nos postos
revendedores de gás liquefeito de petróleo para uso
doméstico.

PL 1.150/1995- Altera os §§ 2º e 3º do artigo 23
da Lei nº 8.159/91, que dispõe sobre a política nacio
nal de arquivos públicos e privados e dá outras provi
dências.

PFC 53/1996 - Propõe que a Cor:nissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e ~inorias fisca
lize o Ministério da Agricultura e do Aba~tec:rmento, o
Ministério da Saúde o Ministério do Trabalho, e outros
sobre-o uso de agrotóxicos.

Pl1.723/1996 -Institui o Programa de garantia
de renda familiar mínima para famílias de trabalhado
res da agroindústria sucroalcooleira. -

PL 1.90211996- Regulamenta.o artigo 8º, inciso
11I, da Constituição Federal, que institui a figura "juris"
da substituição processual.
. Pl 2.250/1996 - Dispõe sobre a exigência de
responsável técnico nos estabelecimentos de comer
cialização e depósitos de produtos agrotóxicos seus
componentes e afins.



PROJETO DE LEI N!! 2.250/96

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119., caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

Suprima-se o parágrafo único do art. 2º do Pro
jeto de Lei.
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te, localizadas em pequenas cidades do interior do determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
País. A essas empresas será por demais oneroso - e Diadas Comissões - de prazo para apresentação de
mesmo impossível - contratar um respbnsável técni- emendas, a partir de 10-4-99, por cinco sessões.
co de nível superior, razão pela qual julga-se conveni- Esgotado o prazo, foram apresentadas duas emen-
ente flexibilizar a válida proposta do Projeto de Lei, de das ao projeto.
instituir responsabilidade técnica nos estabelecimen- Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Moi-
tos de comercialização de agrotáxicos, permitindo, zés Lobo da Cunha Secretário.
entretanto, que tal atividade possa ser exercida por '
profissionais de nível médio, devidamente registra- I - Relatório
dos e fiscalizados pelo Sistema CONFEAlCREA e Pela presente proposição. o nobre Deputado
pelo Ministério do Trabalho. Fernando Ferro intenta obrigar os estabelecimentos

Dessa forma, estar-se-ia ensejando melhores que armazenam ou comercializam produtos agrotóxi-
condições econômicas às microempresas, sem pre- cos, seus componentes e afins, a disporem, em seus
juízo da qualidade do atendimento às normas e aos estabelecimentos, de responsável técnico de nível
cuidados técnicos que devem ser dispensados ao superior, devidamente habilitado, registrado no siste-
manuseio e estocagem de produtos agrotóxicos, ade- ma CONFEAlCREA, e credenciado pelo Ministério do
mais de se estar promovendo a ampliação das opor- Trabalho. Em empresas de maior porte, este respon-
tunidades de emprego para a categoria de técnicos sável técnico poderá contar com o auxílio de um as-
agrícolas e profissionais assemelhados. sistente técnico de nível médio igualmente registrado

Julga-se, além disso, conveniente explicitar - no CONFEAlCREA.
por entender-se de melhor adequabilidade técnica e O Projeto de Lei nº 2.250/96 determina ainda
operacional - em um estabelecimento por responsá- que o responsável técnico somente poderá prescre-
vel técnico, com exceção da microempresa que pode- ver o receituário agronômico se estiver autorizado
ria ser assistida por profissional responsável por outra para tanto pelo Conselho de Engenharia, Arquitetura
empresa, o que alarga as possibilidades desse seg- e Agronomia.
mento empresarial. Justificando, o autor salienta: "Há 25 anos nas-

EMENDA N!! 2 ceu o Receituário Agronômico, no Sul do Brasil, um
instrumento profissional, para fazer frente ao massa
cre de agricultores. A partir de 1989 ele tornou-se
obrigatório em todo o Brasil. Ainda hoje não está total
mente implantado; foi bastante desvirtuado tornan
do-se um instrumento burocrático de interesse das
próprias indústrias de agrotóxicos".

Acrescenta o autor: "Não há fiscalização eficien
te e efetiva para o controle do Receituário Agronômi
co, o que dificulta a sua implementação. A Lei dos
Agrotóxicos (Lei nº 7.802/89), em seu artigo 13, defi
ne como deve funcionar este dispositivo: a venda de
agrotóxico e afins aos usuários será feita por meio de
receituário próprio, prescrito por profissionais habilita
dos, salvo casos excepcionais'que forem previstos na
regulamentação desta lei". ,-

Sem ter sido apreciada pela CAPR (m~ por-algu
ma outra Comissão), a proposição foi arqúivada ao
término da última Legislatura e, posteriormente, de
sarquivada a requerimento do Autor.

Desarquivada, a proposição foi distribuída para
análise de mérito às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural, de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. Em seqüência, caberá à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação examiná-lo quanto aos
aspectos previstos no art. 54 do Regimento.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente de
terminou a abertura de. prazo para apresentação de
emendas.

Justificação

O parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei es
tabelece que o responsável técnico "... poderá contar
com auxílio de assistentes de nível médio..:'. Emenda
de minha autoria prevê a possibilidade de novo sta
tus ao assistente de nível médio, que poderia ser o
próprio responsável técnico, quando se tratasse de
microempresas, razão pela qual julgo deveria ser su
primido este parágrafo único.

Ademais, na medida em que estabelece que
"poderá contar", o parágrafo único torna-se inócuo, já
que se trata de norma de caráter voluntário e que não
delega, ao assistente de nível médio, qualquer res
ponsabilidade, a qual continuaria sendo, em última
instância, do profissional de nível superior. Em outras
palavras, a redação dada ao parágrafo único nada
significa para a aplicação da lei, sendo conveniente
sua supressão, para tornar a Lei mais enxuta, sem
prejuízo daquilo a que se propõe o Projeto.



Parecer da Comissão

VOTO EM. SEPARADO
(Do Sr. Nilson Mourão)

I - Relatório

A proposição do nobre Deputado Fernando Fer
ro pretende disciplinar a questão de manipulação, in
dicação e comercialização de produtos agrotóxicos,
seus componentes e afins, por parte de estabeleci
mentos que armazenam ou comercializam produtos
agrotóxicos, mediante a obrigatoriedade desses esta
belecimentos manterem responsável técnico de nível
superior devidamente habilitado no sistema
CONFEAlCREA com credenciamento pelo Ministério
do trabalho, a quem competiria:

I - controlar a entrada e saída dos produtos;

11- fazer cumprir as técnicas de armazenamento,
depósito, estoque e dispensação sobre agrotóxicos;

'" - exercer o controle dos receituários agronô
micos e das notas fiscais de comercialização dos pro
dutos;

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, contra os
votos dos Deputados João Grandão, Valdir Ganzer,
José Pimentel, Welington Dias e Nilson Mourão, o
Projeto de Lei nll 2.250/96 e as emendas nos 1 e 2,
apresentadas na Comissão, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Silas Brasileiro. O Deputado Nil
son Mourão apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes,

Xico Graziano e Antônio Jorge (Vice-Presidentes),
Carlos Melles, Joel de Hollanda, Paulo Braga, Zila Be
zerra, Carlos Dunga, Confúcio Moura, Gessivaldo
Isaias, Nelson Meurer, Silas Brasileiro, Themístocles
Sampaio, Wilson Santos, Anivaldo Vale, Luís Carlos
Heinze, Odilio Balbinotti, Paulo José Gouvêa, Saulo
Pedrosa, João Grandão, Nilson Mourão, Valdir Gan
zer, Almir Sá, Hugo Biehl, Roberto Balestra, Helenildo
Ribeiro, Nilton Capixaba, Giovanni Queiroz, Romel
Anízio, Telmo Kirst e João Caldas e, ainda, B~tinho

Rosado, Gervásio Silva, José Rocha, Igor Avellno, B.
Sá, Rubens Bueno, José Pimentel, Wellington Dias,
Agnaldo Muniz e Marcos de Jesus.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. - De
putado Dilceu Sperafico, Presidente.

11 - Voto do Relator

Em que pesem os elevados propósitos que inspi
ram o projeto examinado, não vemos como acolhê-lo.

Obrigar estabelecimentos comerciais a manter
um técnico de nível superior em sua folha de paga
mentos aumentará custos e nada mais. O receituário
para a venda de agrotóxicos é uma forma de controle
prevista na legislação em vigor, conforme o próprio
autor salienta em sua justificação. Apenas não está
implantado em todas as unidades da Federação. Em
outras palavras, o instrumento legal já existe. Não
será a aprovação de mais um projeto de lei que have
rá de melhorar o controle d~s agrotóxicos.

A proposição não tem (') alcance que o nobre au
tor imagina, qual seja o de "àcelerar o processo e fa
zer com que seja mais rapidamente implantado o re
ceituário agronômico nas unidades da Federação que
ainda não conseguiram" fazê-lo. Mas sem sombra de
dúvida atende aos interesses corporativistas de de
terminada categoria profissional.

Situação semelhante ocorre com a exigência da
presença de profissional farmacêutico em farmácias e
drogarias. Há legislação neste sentido, mas esta, por
diversas razões, não é cumprida, uma das quais é ca
rência em muitas--áreas de profissionais habilitados.

Reconhec~mos a importância do tema e nos soli
darizamos com a preocupação do ilustre Deputado Fer
nando Ferro. O nobre Deputado Milton Monti, com sua~

emendas, traz inegável aperfeiçoamento ao Projeto. E
nosso ponto de vista, todavia, que as soluções propostas
são ineficazes para a solução dos problemas apontados.
Não será obrigando empresas a contratarem técnicos
..se haverá de assegurar que a lei seja cumprida; e o
&u que o projeto trará será insuportável para grande
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Duas emendas foram apresentadas por sua parte das empresas que cumprem as normas legais
Excelência o Deputado Milton Monti. mesmo sem empregar engenheiros agrônomos.

A primeira diz que, nos estabelecimentos que fo- Diante do exposto, votamos pela rejeição do
rem enquadrados na categoria de microempresa, o res- Projeto Lei nll 2.250, de 1996, de e das duas emendas
ponsável técnico poderá ser um profissional de nível a este oferecidas.
médio e não necessariamente de nível superior. Esta- Sala da Comissão, B de maio de 1999. - Depu-
belece ainda que um único profissional de nível superior tado Silas Brasileiro, Relator.
poderá atender simultaneamente a até dois estabeleci
mentos, desde que um deles seja microempresa.

Justifica a proposição o argumento de que gran
de parte dos estabelecimentos que comercializa_m
agrotóxicos são empresas de pequeno porte que nao
estariam em condições de arcar com o ônus da con
tratação de um técnico de nível superior.

A segunda emenda suprime o parágrafo único
do art. 2ll do PL nll 2.250/96, por considerá-lo inócuo.
O referido parágrafo autoriza que o responsável técni
co seja auxiliado por assistentes de nível médio regis
trados no CONFEA/CREA, mas não cria dever algum.
Por isso, é inócuo.

É o relatório.
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IV - fornecer as informações previstas pelo CÓ- É enorme à diversificação dos produtos agrotó-
digo de Defesa do Consumidor e aquelas emergenci- xicos e múltiplos são seus usos e conseqüências à
ais, em caso de acidentes com produtos comerciali- vida vegetal, animal e humana.
zados pelo estabeleci~ento respectivo;, , _ Agrotóxico, nome genérico dado aos venenos
. , ~ - proce~er o treJna~en~o de certlflcaçao e ha- utilizados na agricultura, longe de defender, envene-

b.htaçao de agncultores e tecmcos. nam e poluem o meio ambiente. Eles podem ser: pesti-
/1- Parecer cidas (ou praguicidas) fungicidas e herbicidas. Por sua

O relator da proposição, Deputado Si/as Brasi/e- ~ez os ~esticidas s~ subdivi~em em rel~ção à s~a fina-
iro, entende, apesar de considerar os elevados propó- hd~de, a sua m~n~ma de agir e quanto a sua ong~m. A
sitos que inspiram o projeto, que a existência de um açao dos a9roto~lcos, eor su~ vez, pode s~r: açao ~e
técnico de nível superior irá onerar os estabelecimen- contato; açao d: In~es!a~;açao de profundidade; açao
tos comerciais. fumegante e açao slstemlca que pode tornar o local de

Alega, outrossim, que o receituário para a venda translocação tóxico por um tempo ilimitado.
de agrotóxicos já existe, só que não se encontra im- Essas informações, que julgo importante trazer
plantado em todas as unidades da Federação. Apre- neste meu Voto em Separado, baseiam-se na neces-
senta também em seu relatório a preocupação de que sidade de estarmos atentos ao produto objeto da pre-
a proposição atende a interesses corporativistas de ocupação do presente Projeto de Lei.
~etermin~da categoria profissio~~1. ~inaliza ~e~ relató- Produto esse que comprovadamente causa, em
riO form~hzand~ se~ voto c~ntra~o a propo~l?ao. condições de manuseio e uso indevido, graves riscos

É Inquestlon~vel a sltuaçao d~ !ragllldade de à saúde dos agricultores e da população de modo ge-
nossos estabeleclmel)tos comerCiaiS mormente ral. O alerta de nações desenvolvidas com o que re-
aqueles de pequeno e/médio porte, fruto de uma ex- centemente ocorreu na Europa (Bélgica Holanda
cessiva e p~~e~a,c~rg~ trib.utária e um to!al deste.~- França e Alemanha) nos forne~em elem~ntos par~
pero da pohtl~a econom.ca vigente, que alem de pnvl- propor o maior rigor possível nesses casos.
legiar a~ imp'ort~ções, via estímulo a ~m câmbio so- No Brasil as estatísticas sobre as conseqüênci-
brevalonza~?, ,ainda sobr:c.arregou e Imput~u ao pe- as do uso indevido desses produtos são poucas e ca-
quenos e ~edlos empresanos a respo,nsablhdade de recem de metodologias mais apropriadas para identi-
manter o I~do ~erver~o da moeda esta~el: , ficação e registro dos casos. Em sua grande maioria,

A saude financeira de nos~o comercIo e de fato os casos de contaminação (quando chegam a ser re-
preocup~:ui'lte. No ~ntanto, em hlp~tese alguma pode gistrados em hospitais da rede pública e unidades de
estar aCima d_a saude da p~pulaç~o. _ , . saúde) são distorcidos ou ocultos por análises que

A questao do manuseIo e apllcaçao de agrotoxl- agregam fatores diversos.
cos não pode ser objeto e análise de mera considera- . . , ,
ção contábil de umna empresa. No interior de noss,o Pals1 as notíCias, s~bre e_n-

Estudos dos centros de p sq 's op " v~!1~namento pela manrpulaçao de agrotoxlcos sao
e u~ a agr e~uan?~ dlanas.

esclarecem que quando as plantaçoes eram dlverslf,- , ,
cadas e a monocultura era reduzida a incidência de Fatos como os registrados no Sul do PaiS, ou
pragas e doenças era bem menor. N'ão se utilizavam em Alagoas, nas lavour~s de fumo, con~i~u~m acon-
intensamente os adubos químicos. tecendo:. Pro~utos que Induzem ao sUlc/dIO, geram

O uso de agrotóxicos se dá em decorrência dire- depressao, sao cancerígenos, ou deformam e corro-
ta do uso de fertilizantes sintéticos e dos próprios em parte~ do corpo nao p~~em ser colo~ados no
agrotóxicos conforme demonstram especialistas no mesmo nrvel de uma contabilidade comerciaI. O en-
assunto. ' gajamento de um maior número de profissionais no

Em seu trabalho sobre agrotóxicos, o prof. Cha- contr~l~ da d!stribuição, armaze~amento e uso de
boussou, alerta para essa questão: "os adubos quími- ~grotoxlcos nao p?~e ser entendl~o como sen~o de
cos além de atuarem como biocidas, destruindo a Interesse corporatIvista de determinada categoria.
vida do solo, enfraquecem os vegetais tornando-os Finalmente julgo que a proposição aporta con-
suscetíveis para as pragas e doenças". tribu~ção para aprimorar a Lei nº 7.802189, tem por

A partir de pesquisas desse eminente professor, méEito a pr~ocupaçã? er:!! preservar a saúde da popu-
compreendeu-se que a suscetibilidade da planta a laça0 e estimula a cnaçao de novos postos de traba-
pragas e doenças também é uma questão de nutrição ~ho em um país com altas taxas, de desemprego, por
ou de intoxicação e que o uso de agrotóxicos para de- ISSO apresento meu voto favoravel ao PL 2.250/96,
belar algum mal acarretava depois um ressurgimento sem as alterações propostas pelas emendas do De-
piorado do mal. putado Milton Monti, e contrário ao parecer do relator.

Diversas pesquisas já comprovaram que quanto Sala das Sessões 23 de junho de 1999. - Depu-
mais venenos se usa, mais pragas aparecem. tado Nilson Mourão.
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Inclua-se, no artigo }O do Projeto de Lti, dois parágrafos com a
seguinte redação:

"Art. l° .
§ 10 Nos estabelecimentos enquadrados como

microempresa, será permitido o exercício de responsabilidade técnica por
assistente de nível médio, devidamente registrado no sistema
CONFEAlCREA e credenciado pelo Ministério do Trabalho, limitado a um
estabelecimento por responsável técnico.

§ 20 O prof'lSsional de nível superior poderá ser
responsável técnico por até dois estabelecimentos, desde que pelo menos um
deles seja enquadrado como microempresa"

JUSTIFICAÇÃO

Grande parte dos estabelecimentos que comercializam
agrotóxicos sio empresas de pequeno porte, localizadas em pequenas cidades
do interior do Para. A essas empresas será por demais oneroso - e mesmo
impossível - contratar um responsável técnico de nível superior, razão pela
qual julga-se conveniente ftexibiJizar a válida proposta do Projeto de Lei, de
instituir responsabilidade técnica nos estabelecimentos de comercialização de

~grotóxicos, permitindo, entretanto, que tal atividade possa ser exercida por
prof'lSsionais de nfvel médio, devidamente registrados e fIscalizados pelo
Sistema CONFEAlCREA e pelo Ministério do Trabalho.

Dessa forma, estar-se-ia ensejando melhores condições
econômicas às Microempresas, sem prejuízo da qualidade do atendimento às
normas e aos cuidados técnicos que devem ser dispensados ao manuseio e
estocagem de produtos agrotóxicos, ademais de se estar promovendo a
ampliaçio das oportunidades de emprego para a categoria de técnicos
agrfcolas e profissionais assemelhados.

Jqlgª,"St;__ ~Iém disso, conveniente explicitar - por
entender-se de melhor adequabilidade técnica e operacional - em um
estabelecimento por responsável técnico, com exc~o da Microempresa que
poderia ser assistida por prof'lSSional responsável por outra empresa, o que
alarga as possibilidades desse segmento empresarial

02 112/ 99

--l
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.2So-Al96

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
29-11-99 a 6-12-99. Findo o prazo, foi recebida 1 (uma)
emenda.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº2.250-A/96, que ora relata
mos nesta Comissão, obriga os estabelecimentos
que depositam ou comercializam produtos agrotóxi
cos, seus componentes e afins a disporem de respon
sável técnico de nível superior, com registro no Con
fea/Crea e credenciamento no Ministério do Trabalho.

O responsável técnico, cujas competências são
previstas na proposição em apreço, só poderá pres
crever o receituário agronômico quando especifica
mente autorizado pelo respectivo Crea. O responsável
técnico poderá contar com o auxrlio de assistentes de
nível médio igualmente registados no Confea/Crea.

No prazo regimental, o PL nº 2.250-Af96 rece
beu uma emenda, do Deputado Milton Monti. Tal
emenda admite o exercício da responsabilidade téc
nica por assistente de nível médio, no caso de micro
empresa, e ainda prevê a possibilidade do profissio
nal superior ser responsável técnico de até dois esta
belecimentos, desde que pelo menos um deles seja
microempresa.

É o relatório.

-1~,..-Voto_D_Q Re_la.t~u

Segundo a Organização Mundial da Saúde, no
mundo, três milhões de pessoas são intoxicadas por
ano, das quais 220 mil morrem e 750 mil adquirem
doenças crônicas, em decorrência da utilização de
agrotóxicos. No Brasil, conforme dados do Ministério
da Saúde, a cada ano, 300 mil pessoas sofrem intoxi
cação aguda causada pelo uso excessivo ou manipu
lação inadequada desses produtos. Com efeito, o
nosso é um dos países que mais exageram na aplica
ção de defensivos agrícolas e já ocupa o terceiro lu
gar no consumo múndial dos mesmos. Somam-se a

esses problemas a contaminação de alimentos e os
danos ao meio ambiente.

A Lei nº 7.802, de 1989, entre os dispositivos
destinados a controlar o uso de agrotóxicos, condicio
na a venda desses produtos à apresentação de recei
tuário prescrito por profissional legalmente habilitado.
Ocorre que, na maior parte dos Estados, os:agrotóxi
cos são vendidos sem receita. Na Bahia, poq exemplo,
o índice de venda sem receita chega a 95%. A presen
ça, nos estabelecimentos que comercializam defensi
vos agrícolas, de um profissional legalmente habilita
do na área agronômica é mais um instrumento de
controle da venda desses produtos. Os mesmos po
dem atuar, ainda, na correta armazenagem dos agro
tóxicos, evitando acidentes.

Consideramos razoável a proposta de permitir,
em alguns casos, o exercício da responsabilidade téc
nica por profissional de nível médio, o que atenderia
as disparidades regionais no que se refere à disponi
bilidade de profissionais da área, bem como à diversi
dade econômica das empresas que atuam no ramo.

Outro ponto a considerar refere-se a norma pre
vista na Lei Complementar nº95, de 1998, segundo a
qual, "o mesmo assunto não poderá ser disciplinado
por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se
destine a complementar lei considerada básica, vin
culando-se a esta por remissão expressa." Portanto,
ao invés de propor uma nova lei, deve-se promover a
alteração da Lei n!! 7.802/89, que disciplina a matéria.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
PL nº 2.250-Af96 e da emenda apresentada na Comis
são, na forma do Substitutivo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Deputa
do Luiz Bittencourt, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 2.250-A, DE 1.996

Altera a Lei n2 7.802, de 11 de julho
de 1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº7.802, de 11 de ju

lho de 1989, que "dispõe sobre a pesquisa, a experi
mentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embala
gens, o registro, a classificação, o controle, a inspe
ção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componen
tes e afins, e dá outras providências", de forma a exigir
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dos estabelecimentos que comercializam ou armaze
nam agrotóxicos a manter responsável técnico.

Art. 2º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 13-A:

"Art. 13-A. Os estabelecimentos que armaze
nam ou comercializam agrotóxicos ficam obrigados a
manter profissional de nível superior, Legalmente ha
bilitado na área agronômica, ao qual compete:

1-fazer cumprir as normas relativas à comercia
lização e armazenamento de agrotóxicos;

11 - controlar a entrada e a saída dos agrotóxi-
coso

111 - manter controle dos receituários e das no
tas fiscais de comercialização de agrotóxicos. (AC)"

"§ 1º É permitido ao profissional de nível superi
or legalmente habilitado o exercício das atividades
previstas no caput em até dois estabelecimentos,
desde que pelo menos um deles seja caracterizado
como microempresa. (AC)"

"§ 2º Nos estabelecimentos caracterizados
como microempresa, as atividades previstas no ca
put poderão ser exercidas por profissional de nível
médio legalmente habilitado na área agronômica.
(AC)"

Art. 3!! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Deputa
do Luiz Bittencourt, Relator.

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, Aprovou unanimemente o PL nº 2.250-A/96 e a
emenda apresentada na Comissão, com substitutivo,
nos termos do parecer do relator, Deputado Luiz Bit
tencourt.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatiel Carvalho, Presidente, Celso Russomanno e
Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu Picanço,
Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Sebasti~o Madeira, José
Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano Pizzat
to, Paes Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fer
nando Zuppo, Pastor Valdeci Paiva, Régis Cavalcan
te, Aloizio Santos, Duílio Pisaneschi, Maria Abadia,
Vanessa Grazziottin, Paulo de Almeida, Silas Brasilei
ro, Laura Carneiro, Pedro Pedrossian, Fernando Fer
ro, João Paulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e
Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. 
Deputado Salatiel Carvalho, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho
de 1989.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1!! Esta lei altera a Lei n!! 7.802, de 11 de ju
lho de 1989, que "dispõe sobre a pesquisa, a experi
mentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embala
gens, o registro, a classificação, o controle, a inspe
ção e a fiscalização de agrotôxicos, seus componen
tes e afins, e dá outras providências, de forma a exi
gir dos estabelecimentos que comercializam ou ar
mazenam agrotóxicos a manter respo,nsável técnico.

Art. 2º A lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 13A:

"Art. 13A. Os estabelecimentos que ar
mazenam ou comercializam agrotóxicos fi
cam obrigados a manter profissional de ní
vel superior, legalmente habilitado na área
agronômica, ao qual compete:

I - fazer cumprir as normas relativas à
comercialização e armazenamento de agro
tóxicos;

11 - controlar a entrada e saída dos
agrotóxicos; ,

111 - manter controle dos receituários e
das notas fiscais de comercialização de
agrotóxicos. (AC)"

"§ 1!! É permitido ao profissional de ní
vel superior legalmente habilitado o exercí
cio das atividades previstas no caput em
até dois estabelecimentos, desde que pelo

. menos um deles seja caracterizado como
microempresa. (AC)"

§ 2º Nos estabelecimentos caracteriza
dos como microempresa, as atividades pre
vistas no caput poderão ser exercidas por
profissional de nível médio legalmente habi
litado na área agronômica. (AC)"

Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Salatiel Carvalho
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*PROJETO DE LEI N23.478-C, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

Institui o Programa de Diagnóstico e
Prevenção de Anomalias Fetais, e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e FamOia,
pela aprovação (Relatora: Cep. Ceci Cu
nha)j da Comissão de Finanças e Tributa
ção, pela adequação financeira e orça
mentária (Relatora: Dep. Veda Crusius); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridlcidade e técnica legislativa, com
emendas (Relator: Dep. Femando Coruja),

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 19-8-97

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.478197

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi

dente determinou a abertura e divulgação na Ordem

do Dia das Comissões de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 9 de setembro de 1997, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997.
Jorge Henrique Cartax, Secretário.

I - Relatório

O projeto sob análise pretende criar o "Progra
ma de Diagnóstico e Prevenção à saúde do feto", que
deverá ser implementado por todas unidades de saú
de públicas do Sistema Único de Saúde.

Remete a regulamentação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Saúde, conceden
do-lhe prazo de 90 dias.

Não foram recebidas emendas.

11 Voto do Relator

A iniciativa do nobre Deputado Enio Bacci me
rece ser louvada, por se preocupar com parcela im
portante da população feminina que não tem acesso
aos meios mais modernos e eficazes para diagnosti
car e prevenir anomalias fetais.

A criação de um programa a ser oferecido por
todas as unidades de saúde do SUS, poderá trazer
relevantes contribuições na detecção precoce das
anomalias e, por conseqüência. na possibilidade de
se estabelecer, em muitos casos, o tratamento opor
tuno e adequado.

A regulamentação estará sob a responsabilida
de do Ministério da Saúde, que deverá estabelecer a
estratégia mais adequada para a implantação desse
novo programa, compatibilizando necessidades com
possibilidades e integrando-o aos outros programas
dirigidos à mulher e à criança.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa
vorável à aprovação do PL nº 3.478/97.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 1997.
Deputada Ceci Cunha, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família. em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº3.478, de 1997, nos termos
do parecer d~ Relatora, Deputada Ceci Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Santos. Presidente; Arnon Bezerra.

Eduardo Jorge, Arnaldo Faria de Sá Vi
ce-Presidentes, Ceci Cunha, Darcisio Perondi, Eleio-
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ne Barbalho, Humberto Costa, Jair Soares, Jofran
Frejat, José Unhares, Lidia Quinan, Luiz Buaiz, Luiz
Durão, Márcia Marinho, Nilton Baiano, Osmânio Pe
reira, Reinhold Stephanes, Rita Camata, Tuga Ange
rami e Ursicino Queiroz titulares; Agnelo Queiroz,
Armando Costa, Carlos Mendes, José Augusto, Jova
ir Arantes, Laire Rosado, Moacyr Andrade, Pedro Ca
nedo e Zaire Resende suplentes.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1998. - De
putado Roberto Santos, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE,RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.478-AJ97

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 5-8-98, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 1998. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto em exame, de autoria do nobre Depu
tado Enio Bacci, cria o Programa de Diagnóstico e
Prevenção à saúde do feto, que deverá ser implemen
tado por todas as unidades de saúde vinculadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS), mediante criação de
mecanismos de educação e prevenção pré-natal.

A proposição foi apreciada e, unanimemente,
aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Fa
mília.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentas, nesta Comissão, emendas ao projeto.

Eo relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão apreciar a proposta quan
to à sua adequação orçamentária e financeira, nos ter
mos do art. 54 do Regimento Interno desta Casa.

Do exame do Plano Plurianual em vigor (Lei nº
9.276, de 9 de maio de 1996) e da lei de diretrizes or
çamentárias para o corrente exercício (Lei nº 9.473,
de 22 de julho de 1997), não foi verificada-qualquer
vedação à proposição em exame.

O mesmo se observa com relação ao orçamen
to anual. Dotações para atender despesas com pro-

gramas educacionais na área da saúde e com realiza
ção de exames clínicos em geral preventivos ou não
já constam regularmente do orçamento da União, não
acarretando a proposta novo tipo de despesa dentro
da programação do SUS.

Em face do exposto, voto pela adequação orça
mentária e financeira do Projeto de Lei nº 3.478-A, de
1997.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1998. 
Deputada Veda Crusius, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei nº 3.478-A/97, nos termos do parecer da
relatora, Deputada Veda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Germano Rigotto, Presidente; Neif Jabur e Fetter Júnior,
Vice-Presidentes; Augusto Viveiros, Arnaldo Madeira,
Luiz Carlos Hauly, Max Rosenmann, Roberto Brant, Sil
vio Torres, Edinho Bez, Hermes Parcianello, Pedro No
vais, Delfim Netto, Fernando Ribas Carli, Firmo de Cas
tro, Vanio dos Santos, Félix Mendonça, Israel Pinheiro,
Eujácio Simões, Benito Gama, José Carlos Vieira, Mar
eio Fortes, Mário Negromonte e Paulo Mourão.

Sala da Comissão 4 de novembro de 1998. 
Deputado Germano Rigotto, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 3.478-8/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 29-6-99, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre
Deputado Enio Bacci, que "institui o Programa de Di
agnóstico e prevenção de Anomalias Fetais, e dá ou
tras providências".

A proposição foi distribuída, inicialmente, à Co
missão de Seguridade Social e Família, que a apro-
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vou, unanimemente, nos termos do parecer da Rela
tora, a ilustre Deputada Ceci Cunha.

Em seguida, foi analisada pela Comissão de Finan
ças e Tributação, que concluiu, unanimemente, por sua
adequação financeira e orçamentária, nos termos do
parecer da Relatora, a nobre Deputada Veda Crucius.

Chega, agora, a esta Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação para exame dos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
a teor do art. 32, 111, "a", do Regimento Interno.

A matéria proposição foi arquivada no final da
legislatura passada, tendo sido desarquivada, a re
querimento de seu autor, na forma do parágrafo único
do art. 105, também do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em apreço atende aos requisitos
de constitucionalidade relativos à competência da
União para estabelecer, no âmbito da legislação con
cernente, normas gerais sobre proteção e defesa da
saúde (art. 24, XII), à atribuição do Congresso Nacio
nal, com posterior pronunciamento do Presidente da
República (art. 48, caput) e à legitimidade da iniciati
va parlamentar concorrente (art. 61, caput).

No entanto, o art. 32 incorre em inconstituciona
lidade, ao assinar prazo para que o outro Poder (no
caso, o Executivo) exerça prerrogativa que lhe é pró
pria, isto é, a de regulamentar a lei, conforme enten
dimentoJá firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
ADIN nº 6452-DF. Eis por que apresentamos emen
da supressiva para erradicá-lo do texto da proposi
ção.

No que toca à juridicidade, não há qualquer con
flito material entre o conteúdo do projeto e a ordem ju
rfdica vigente.

Finalmente, quanto à técnica legislativa, o art. 5º
contém cláusula de revogação genérica, vedada pela
Lei Complementar nº 95, de 1998, merecendo tam·
bém emenda supressiva.

Ante o exposto, nosso voto é pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 3.478, de 1997, com as emendas em anexo.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1

Suprima-se o art. 3º do projeto.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, Relator:

EMENDA SUPRESSIVA Nº 2

Suprima-se o art. 5º do projeto.
Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2000. - De

putado Fernando Coruja, 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, com emendas, do Projeto de Lei
nº 3.478-B/97, nos termos do parecer do Relator, De
putado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo
Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernan
do Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
Marchezan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Antônio Carlos Kon
der Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Moroni Tor
gan, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Ro
cha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio
Almeida, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerez, Gustavo
Fruet, Nela Rodolfo, Mauro Benevides, Ricardo
Izar, Themístocles Sampaio, Átila Lins, Luís Barbo
sa, Vic Pires Franco, Professor Luizinho, Cleonân
cio Fonseca, Dr. Benedito Dias, Wagner Salustiano
e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

Nll1

Suprima-se o art. 3º do projeto.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

N!!2

Suprima-se o'§ 5e do projeto.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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PROJETO DE LEI N2 3.614-A, DE 1997
(Do Sr. Luiz Alberto)

Estabelece a obrigatoriedade da
identificação étnico-racial nos serviços
de saúde públicos e privados; tendo pa
recer da Comissão de Seguridade Social
e Família pela aprovação deste e rejeição
do de n23.875/97, apensado (relator: Dep.
Armando Abílio)

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projeto apensado - PL nº 3.875/97
111 - Na Comissão de Seguridade Social e Família:

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a identificação étnico-racial

nos serviços de saúde, públicos e privados.
Art. 2º A identificação étnico-racial obedecerá

aos critérios adotados no recenseamento demográfi
co do País.

Parágrafo único. A identificação do caput deste
artigo obrigatoriamente incluirá os itens raça, etnia e
procedência nacional.

Art. 3º Cabe ao Poder Executivo regulamentar
esta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O projeto ora apresentado cOl1"!põe um elenco
de iniciativas que visam fundamentalmente oferecer
meios para se conhecer o dramático processo de dis
criminação racial existente em nosso País.

A constatação da existência da discriminação
em todas as suas formas é condição essencial para,
aprofundando-se o debate, surgirem propostas que
realmente conduzam às mudanças exigidas.

Assim, entende-se que a identificação étni
co-racial, dos usuários dos serviços de saúde, públi
cos ou privados, permitirá o conhecimento do perfil de

atendimento, oferecendo informações indispensáveis
para se construir um diagnóstico da questão. Existem
algumas doenças, a exemplo da hipertensão arterial
e a anemia fasciforme, que estatisticamente são
constantes na população afro-brasileira, e para estas
não existem políticas governamentais especializada.
Estas políticas públicas poderão romper com a iniqüi
dade de tratamento proporcionando o desenvolvi
mento de ações governamentais adequadas às de
mandas destes segmentos raciais.

A partir dessa identificação nas unidades de sa
úde, serão criadas as condições para se implementar
uma política de ação afirmativa, visando compensar
as desigualdades estabelecendo, assim, o equilíbrio
indispensável para a sociedade brasileira.

A identificação étnico-racial a ser realizada pe
los serviços utilizará os critérios adotados pelo IBGE
para realização de suas pesquisas demográficas,
qual seja aqueles que incorporem os itens raça ou
grupo étnico. Dessa forma, haverá a possibilidade de
uma isonomia de tratamento entre os indivíduos.

Diante do exposto e pela relevância da matéria,
conclamamos os ilustres pares a aprovar a presente
proposição.

Sala das Sessões, - Deputado Luiz Alberto,
PT/BA.

PROJETO DE LEI N!! 3.875, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a identificação et
na-racial nos sistemas de informação de
Seguridade Social.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 3.614,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A identificação etno-racial é obrigatória

nos sistemas de informação da Seguridade Social.
Art. 2º Para a identificação a que alude o caput

devem ser utilizados os mesmos critérios adotados
nos recenseamentos demográficos.

Art:3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

As populações afro-brasileiras são sabidamente
discriminadas, quer. consideremos os aspectos socia
is, culturais ou econômicos. Tal discriminação remon
ta aos primórdios da colonização do Brasil, quando os
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negros foram barbaramente trazidos para o trabalho
escravo, e continuou inalterada mesmo com a Aboli
ção.

É patente a concentração dos cidadãos de ori
gem negra nos estratos mais pobres e economica
mente marginalizados, afora a grande prevalência
dos de descendência africana entre os iletrados e os
sem acesso aos bens educacionais e culturais dispo
níveis aos melhor aquinhoados.

Em nome de uma pretensa não-discriminação
racial, no passado, foram retirados de nossos siste
mas de identificação e de informação, nas diversas
áreas de atividade, o quesito "raça", ou "etnia". Consi
derava-se que, desse modo, não se estaria subme
tendo os indivíduos de origem afro-brasileira a situa
ções constrangedoras, como se o constrangimento
adviesse da origem étnica de uma pessoa e não da
marginalização e da discriminação a que essa pes
soa - mesmo não tendo essa origem étnica assinala
da em uma ficha ou banco de dados - sofre em virtu
de da tez de sua pele, dos seus traços fisionômicos
ou da textura de seu cabelo.

Assim, em decorrência da equivocada noção da
existência de uma democracia racial no Brasil, reti
rou-se um elemento essencial para a identificação de
males e de situações que acometem com maior fre
qüência a população negra e de origem negra, quer
no que concerne à morbi-mortalidade, quer no que se
refere a dados sociais.

No caso específico das chamadas "doenças et
no-raciais", essa lacuna existente na identificação da
população brasileira é patente. Sabe-se de há muito
que determinados quadros mórbidos - tais como: hi
pertensão arterial maligna, anemia falciforme e dia
betes - acorrem com grande freqüência na popula
ção afro-brasileira e que estão relacionados a fatores
genéticos. Constata-se, outrossim, que patologias ad
vindas das condições socioeconômicas incidem com

___l1laior relev~ sobre essas populações.

A inexistência, contudo, de dados de identifica
ção tem prejudicado enormemente a investigação, e
conseqüentemente a procura de soluções, para es
ses males.

O objetivo do presente Projeto de Lei é, justa
mente, o de reintroduzir em nossos sistemas de infor
mação, na area da Seguridade Social, o quesito refe
rente à identificação etno-racial, como forma de per
mitir a que pesquisas e estatísticas possam precisar
as situações que acometem de forma relevante as di
versas populações' que formam a Nação Brasileira.

Diante da justeza e oportunidade da presente
proposição, esperamos vê-Ia aprovada em ambas as
Casas do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Paulo Paim.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10
de fevereiro do corrente ano, requerimento de desar
quivamento de proposições de sua autoria, com fulcro
no art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes os requi
sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PL nº 1.009/88; PL
nº 3.535/89; PL n!! 3.814/89; PL n!! 4.101/89; PL nl!
4.676/90; PL nº 5.237/90; PL nº 5.919/90; PL nº
5.948/90; PL nº 5.958/90; PL nº 505/91 ; PL nº 660/91 ;
PL n!! 984/91 ; PL nº 2.704/92; PL nº 2.878/92; PL nº
3.406/92; PL nº 3.814/93; PL nº 4.565/94; PL nº
4.567/94; PL n!! 4.573/94; PL nº 4.585/94; PL nº
4.594/94; PL nº 4.653/94; PL nº 4.710/94; PL nl!
4.853/94; PL nº 02/95; PL nº 1.24/95; PL nl! 139195; PL
nº 380/95; PL n!! 403/95; PL nº 552195; PL nl! 661/95;
PL n!! 671/95; PL nº 759/95; PL nº 853/95; PL nl!
871/95; PL º 1.032195; PL nº 1.239/95; PL nº 1.361/95;
PL nº 367/95; PL n!! 1.847/96; PL nº 1.959/96; PL nll

2.256/96; PL nº 2.286/96; PL nº 2.287/96; PL nl!
2.320/96; PL nº 2.334/96; PRC nº 109/96; PDC nº
380/97; PDC nº 385/97; PEC nº 529/97; PL nº
3.658/97; PL nº 3.718/97; PL nº 3.724/97; PL nº
3.725/97; PL nº 3.794/97; PRC nº 118/97; PRC nl!
123/97; PRC n!! 135/97; PEC nº 540/97; PL nll

2.708/97; PL n!! 2.713/97; PL nº 2.746/97; PL nl!
2.864/97; PL nl! 3.129/97; PL nº 3.333/97; PL nll

3.334/97; PL nº 3.407197; PL nº 3.413/97; PL nº
3.474/97; PL nº 3.475/97; PL nº 3.657/97; PRC nº
140/97; PRC. nº 156/97; PL nº 4.043/97; PL nº
4.042/97; PL nº 4.041/97; PL nº4.040/97; PL nº
4.039/97; PL nº 4.038/97; PL nº 4.037/97; PL nº
~,798/97; PL nº ,3.868/97; PL nº 3.875/97; PL nº
3.910i97; PL nº 3.921/97; -PL nº 4.024/97; Pl- nº
4.025/97; PL nº 4.026/97; PL nº 4.027/97; PL nº
4.028/97; PL nº 4.029/97; PL nº 4.030/97; PL nº
4.031/97; PL nº 4.032197; PL nº 4.033/97; PL nl!
4.034/97; PL nº 4.035/97; PL nº 4.036/97; PL nº
4.178/98; PL nº 4.179/98; PL nº 4.322198; PL nl!
4.361/98; PL nº 4.370/98; PL nº 4.420198; PL nº
4.507/98; PL nº 4.603/98; PL nº 4.644198; PL nl!
4.645/98; PL nº 4.652198; PL nº 4.697/98; PL ftl
4.699/98; PL nº 4.700/98; PL nº 4.701/98; PL nll

4.713/98; PL nº 4.714/98; PL nº 4.755/98; PL ~
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4.829/98; PL n!! 4.833/98; e PL nº 4.639/98. Indefiro
quanto às demais proposições, em virtude de não
restarem presentes os requisitos do art. 105, do
RICD. Oficie-se ao Requerente e, após, publique-se."

Em 11-2-99. - Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.614/97

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 prazopara apresentação de
emendas, a partir de 20 de outubro de 1997, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. 
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.614197

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 5 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

, emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 13 de maio de 1999. - Eloí

zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

A proposição ora em exame, de autoria do emi
nente Deputado Luiz Alberto, visa a estabelecer a
obrigatoriedade de identificação étnico-racial nos ser-_
viços de saúde, públicos e privados.

Para tanto, determina que tal identificação deve
obedecer aos critérios adotados no recenseamento
demográfico do País e incluir os itens raça, etnia e
procedência nacional.

Justificando a sua iniciativa, o eminente autor
argumenta que a identificação aludida no Projeto per
mitirá, ao contrário do que em princípio possa pare
cer, o combate à discriminação racial por meio do co
nhecimento claro da incidência de doenças nos vári
os grupos étnicos existentes no País.

Apensado à mencionada proposição, por força
dos ditames regimentais, encontra-se o Projeto de Lei

nº 3.875, de 1997, de autoria do preclaro Deputado
Paulo Paim.

Essa proposição é praticamente idêntica à prin
cipal, diferindo, apenas e tão-somente, no que se re
fere à extensão da identificação para todos os siste
mas de informação da Seguridade Social.

Nos prazos regimentais, não foram apresenta
das Emendas.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Trata-se indubitavelmente de iniciativa das mais
louváveis, permitindo que tanto pesquisas como esta
trsticas referentes às chamadas "doenças étnicos ra
ciais" sejam disponibilizadas.

No passado, a identificação étnico-racial foi reti
rada dos prontuários acreditando-se que, assim, con
tribuir-se-ia para a não-discriminação racial. Na ver
dade, as situações constrangedoras advindas da dis
criminação étnica nada têm a ver com um campo as
sinalado em uma ficha de identificação em um serviço
de saúde. Ao contrário, a ignorância sobre a distribui
ção das doenças entre os diversos grupos étnicos é
que pode dar origem a uma falsa expectativa de inte
gração racial.

Com efeito, se atentarmos para a distribuição de
determinadas patologias veremos que suas incidên
cias e prevalências são distintas nos diversos grupos
étnicos e sociais.

A correta interpretação desses números possi
bilitará, sem dúvida, discussões, análises e desdo
bramentos sobre o citado grupo de doenças e a pos
sibilidade de se traçar políticas mais efetivas de busca
e de prevenção entre os diversos grupos com maior
incidência.

Entendemos que a proposição apensada, em
que pese a referir-se à Seguridade Social, fundamen
ta-se nos mesmos pressupostos da principal e justifi
ca-se, outrossim, pela necessidade de identificação
das chamadas "doenças etno-raciais".

Nosso voto é, portanto, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n!! 3.614, de 1997, e pela rejeição do Proje
to de Lei nº 3.875, de 1997.

Sala da Comissão, 7 de julho de 1999.- Deputa
do Armando Abílio, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nll 3.614/97, e rejeitou o de nll
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3.875/97, apensado, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Armando Abílio.

Estiveram present~s os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro, Presidente; Celso Gíglio, Vi·
ce-Presidente; Affonso Camargo, Alceu Collares,
Almerinda de Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio
Joaquim Araújo, Antonio Palocci, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Oarcísio Peron
di, Ojalma Paes, Or. Benedito Dias, Or. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, Henrique Fontana, Jandira Feghali, João Fas
sarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laura
Carneiro, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcondes
Gadelha, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael Gu

erra, Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Sara
iva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Be
zerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nl! 4.040-8, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera dispositivo do art. 69 da Lei
n!! 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação, contra o voto do De
putado Vicente Caropreso, que apresen
tou voto em separado (relator: Dep. Sara
iva Felipe); e da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (relator: Dep. Wilson Braga).

(As Comissões de Seguridade Social e
Família; de trabalho de Administração e Ser
viço Público; e de Constituição e Justiça e_
de Redação (art. 54) - art. 24,11)

·Projeto inicial publicado no OCO de
14-1-98

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas - 1998

- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator

- parecer da Comissão

- voto em separado

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nll 4.040/97

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 24 de abril de 1998, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - André
de Borba Amaro, Secretário substituto.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10
de fevereiro do corrente ano, requerimento de desar
quivamento de proposições de sua autoria, com fulcro
no art. 105, parágrafo único do Regimento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes os requi
sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquiva
menta das seguintes proposições: PL 9/88; PL
3.535/89; PL 3.814/89; PL 4.101/89; PL 4.676/90; PL
5.237/90; PL 5.919/90; PL 5.948/90: PL 5.958/90; PL
505/91: PL 660/91: PL 984/91: PL 2.704/92: PL
2.878/92; PL 3.406/92; PL 3.814/93; PL 4.565/94; PL
4.567/94; PL 4.573/94; PL 4.585/94; PL 4.594/94; PL
4.653/94; PL 4.710194; PL 4.853194; PL 2195; PL
124/95; PL 139/95; PL 380/95; PL 403/95; PL 552195;
PL 661/95; PL 671/95; PL 759/95; PL 853/95; PL
871/95; PL. 1.032195; PL 1.239/95; PL 1.361/95; PL
367/95; PL 1.847/96; PL 1.959/96; PL. 2.256/96; PL
2.286/96; PL. 2.287/96; PL 2.320/96: PL 2.334/96,
PRC 109/96; PDC 380/97; POC 385/97; PEC 529/97:
PL 3.658/97; PL 3.718/97; PL 3.724/97; PL 3.725/97;
PL 3.794/97, PRC 118/97, PRC 123/97, PRC 135/97;
PEC 540/97; PL 2.708/97; PL 2.713/97; PL 2.746/97;
PL 2.664/97; PL 3.129/97: PL 3.333/97; PL 3.334/97;
PL 3.407/97; PL 3.413/97; PL 3.474/97; PL 3.475/97;
PL 3.657/97, PRC 140/97; PRC 156/97; PL 4.043/97;
PL 4.042197; PL 4.041/97; PL 4.040/97; PL 4.039/97;
PL 4.038/97; PL 4.037/97; PL 3.798/97; PL 3.868/97;
PL 3.875197; PL 3.910/97; PL. 3.921/97; PL 4.024/97:
PL 4.025/97; PL 4.026/97; PL 4.027/97; PL 4.028/97;
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PL 4.029/97; PL 4.030/97; PL 4.031/97; PL 4.032197;
PL 4.033/97; PL 4.034/97; PL 4.035/97; PL 4.036/97;
PL 4.178198; PL 4.179/98; PL 4.322198; PL 4.361/98;
PL 4.370/98; PL 4.420/98; PL 4.507/98; PL 4.603/98;
PL. 4.644/98; PL. 4.645/98; PL 4.652/98; PL
4.697/98; PL 4.699/98; PL 4.700/98; PL 4.701/98; PL
4.713/98; PL 4.714/98; PL. 4.755/98; PL 4.829/98; PL
4.833/98; e PL 4.639/98. Indefiro quanto às demais
proposições, em virtude de não restarem presentes
os requisitos do art. 105, do RICO. Oficie-se ao Re
querente e, após, publique-se. - Michel Temer, Pre
sidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!2 4.040/97

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 20 de abril de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de abril ãe 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

A proposição em epígrafe defende a inserção de §
49 no art. 69 da Lei n98.212, de 24 de junho de 1991,
que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio e dá outras providências" para
determinar que o ato administrativo que cancelar bene
fício previdenciário deve ser publicado no Diário Oficiai
da União, fazendo-se acompanhar das razões do can
celamento e do respectivo fundamento legal.

Em sua justificativa ressalta o autor que os atos
de cancelamento de benefícios, considerados fraudu
lentos ou com Irregularidades na sua concessão,
constituem matéria de interesse público, devendo a
sua publicação cumprir com os objetivos de dar co
nhecimento à sociedade das fraudes cometidas con
tra o Instituto Nacional de Seguro Social, e, também,
de evitar que sejam cometidos abusos por parte da
administração déste órgão.

No prazo regimental não foram oferecidas
emendas à proposição.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei ora em apreciação, persegue,
sem dúvida, louvável objetivo que consiste em confe-

rir o máximo de transparência possível aos atos admi
nistrativos, em especial, àqueles que resultam em
prejuízo da população, em especial de aposentados e
pensionistas.

A publicação dos atos de cancelamento dos be
nefícios no Diário Oficial, acompanhados de sua jusmi
cativa e devido fundamento legal, cumprirá, certamen
te, com a tarefa de esclarecer à sociedade acerca das
fraudes cometidas contra a previdência social e contri
buirá para o próprio controle desses atos, evitando que
em nome de uma maior austeridade administrativa se
jam cometidos abusos, prejudicando aposentados e
pensionistas quanto à percepção de seus benefícios.

Em face do exposto, somos pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei nº 4.040, de 1.997.

Sala das Comissões, 14 de junho de 1.999. 
Deputado Saraiva Felipe, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei n94.040, de 1997, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Saraiva Felipe, contra o voto em sepa
rado do Deputado Vicente Caropreso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbosa e

Laura Carneiro, Vice-Presidentes; Airton Roveda,
Alcione Athayde, Almerinda de Carvalho, Angela Gu
adagnin, Antônio PaJocci, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Darcísio Perondi, Djalma Paes. Dr. Bene
dito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais,
Henrique Fontana, Jorge Alberto, Jorge Costa, José
Carlos Coutinho, José Unhares, Udia Quinan, Magno
Malta, Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Pastor Amaril
do, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Remi
Trinta, Renildo Leal, Rita Camata, Saraiva Felipe,
Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vi
cente Caropreso Titulares; Almeida de Jesus, Anto
nio Joaquim Araújo, Celso Giglio, Costa Ferreira, Ivâ
nio Guerra, Laire Rosado, Ronaldo Caiado. Saulo Pe
drosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999.
Deputado Alceu Callares, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
VICENTE CAROPRESO

I - Relatório

Pelo projeto de lei nº4.040, de 1997, o deputado
Paulo Paim propõe alteração no artigo 69 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada
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pela Lei nº9.528, de 10 de dezembro dc 1997, que es
tabelece os procedimentos a serem adotados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na apura
ção de irregularidades e falhas na concessão e ma
nutenção de beneficíos, bem como as providêncins
relativas à notificação do beneficiário.

2. Na respectiva justificação, o ilustre Deputado
esclarece que, assim como a administração previden
ciária tem o legítimo dever de rever os atos por ela
praticados e cancelar benefícios já concedidos, pode
ria também publicar o cancelamento e sua respectiva
causa no Diário Oficial da União, como medida pre
ventiva contra abusos.

11- Voto

3. Preliminarmente, é necessário esclarecer que o
Diário Oficial da União é quase desconhecido na esfera
popular. Por esta razão, é de se imaginar que a publica
ção dc matéria do gênero que se propõe no presente
Projeto de lei não alcance o efeito desejado.

4. De outro lado, não se pode olvidar que a reda
ção atual do art. 69 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de
1991, alterada pela Midida Provisória nº 1.523. de 11
de outubro de 1996, em sua edição inicial e reedições
posteriores, apenas estabelece os meios a serem uti
lizados para a convocação do segurado, excluindo
qualquer hipótese de violação de sua vida privada.

5. A mais, deve ser considerado que a publica
ção no Diário Oficial da União acarreta ônus financei
ro para o Instituto Nacional do Seguro-INSS, não se
justificando dispêndio de recursos em atividades des
piciendas, sobretudo neste momento de dificuldades
financeiras por que passa a Previdência Social.

6. Pelas razões expostas, apresento voto em se
parado, contrário ao Projeto de Lei nº 4.040/97.

Sala das Comissões, 02 de agosto de 1999. 
Deputado Vicente Caropreso

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!4.04o-A197

Nos termos do art. 119, caput, I e§ Iº, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 28/03/2000, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto..

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo Secretária

I Relatório

O Projeto de Lei n2 4.040, de 1997, apresentado
pelo Deputado Paulo Paim, propõe a obrigatoriedade
de publicação, no Diário Oficial da União, dos atos ad
ministrativos que determinem o cancelamento de be
nefícios previdenciários, incluindo a respectiva funda
mentação legal ea motivação ensejadora da ação ad
ministrativa.

A Justificação da proposição apresenta as se
guintes razões:

"Os casos de fraude na concessão ou
obtenção de benefícios previdenciários de
vem ser combatidos por toda a sociedade.
Isso é necessário que sempre que tais ca
sos ocorram. Se a Administração Previden
ciária, no legitimo dever de rever os atos ile
gais ou fraudulentos, pode cancelar benefi
cias já concedidos, por outro lado deve tam
bém motivar e justificar o seu ato, para que
não haja abusos."

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao Projeto de Lei n2 4.040, de 1997.

É o relatório.

11 Voto do Relator

Cabe agora a esta Comissão, consoante o dis
posto no. art. 32, XIII, p, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, manifestar-se sobre o mérito da
proposição.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37,
caput, consagra, com abrangência obrigatória para
todos os entes estatais, os princípios básicos que de
vem orientar as atividades dos órgãos e entidades da
Administração Pública, contemplando, entre esses, o
princípio da publicidade.

Com efeito, a publicidade dos atos administrati
vos figura como elemento indispensável em uma so
ciedade dita democrática e regida pelo Estado de Di
reito.

Por outro lado, o texto constitucional, em seu art.
93, X, determina a obrigatoriedade de motivação nas
d~isões administrativas. Esse dispositivo, embora di
rigido aos tribunais do Poder Judiciário, se projeta,
conseqüentemente, por toda a Administração Pública
em razão do princípio do devido processo legal, tute
lado no art. 52, L1V, da Lei Fundamental.

Já a obrigatoriedade de apresentação da funda
mentação legal do ato de cancelamento decorre do
princípio da legalidade, pelo qual ninguém será obri-
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gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei".

Essas determinações, objetivam eliminar, da
atuação dos órgãos e entidades do Estado, ações
arbitrárias que comprometam os fundamentos da
sociedade livre, justa e solidária que a Constituição
preconiza como objetivo da República Federativa do
Brasil. É preciso reafirmar que o Estado não existe
para si. A Administração Pública, ao contrário, deve
atuar no interesse do bem comum, não tendo razão
para escamotear seus atos ao controle dos cida
dãos.

O cancelamento de benefício previdenciárjo,
mesmo que justo e respaldado por norma legal, deve
ser efetivado às claras sem qualquer mácula que pos
sa comprometer a moralidade administrativa.

Dessa forma, por todo o exposto, com base no
art. 129, 1\ do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto
de Lei n2 4.040, de 1997.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2000. - Depu-
tado Wilson Braga Relator. .

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei nº
4.040-A/97, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Wilson Braga.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos,
Avenzoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima
Pelaes, Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José
Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado,
L-uciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Pàim, Paulo
Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa
e Wilson Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa,
suplentes.

Sala da Comissão, em 31 de maio de 2000. 
Deputado Jovair Arantes Pre~idente.

"'PROJETO DE LEI N!! 4.080-8, DE 1998
(Sr. Werner Wanderer)·

Altera os Iimit~s ~o'P:arque Nacional
do Iguaçu, criando a·~~~a,d~ Uso Especi
al do Iguaçu, de acordo com o art. 225, §
1!!, inciso 111 da Constituiçã~ Federal; ten
do pareceres:' da Comissão de Desenvol
'U'8B~~~Ii'i';,~ i!JJ~'bano e Interior pela aprovação

com substitutivo (Relator: Dep. Dino
Fernandes)j da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação, com adoção do substi
tutivo da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior (Relator: Dep. José
Borba).

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art.24,1I)

'Projeto inicial publicado no OCo, de 18-2-98

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator .

- parecer reformulado

- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 4.080/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presiden
te determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresenta
ção de emendas, a partir da 17-4-98 por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao prolato.

Sala da Comissão, 5 de maio de 1998 - Este
vam dos Santos Silva, Secretário em exercfcio.
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OFfclO Nº 229/99

Brasília, 8 de março de 1999

Excelentfssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente;
Sirvo-me do presente, para solicitar a obsequio

sa atenção de Vossa Excelência, no sentido de deter
minar o desarquivamento dos Projetos de Lei, bem
como da Proposta de Emenda à Constituição nº
615/98, de minha autoria, que encontravam-se em
tramitação na anterior Legislatura, em face da cont;
nudade de meus trabalhos nesta insigne Casa.

Na certeza de um parecer favorável, antecipo
meus agradecimentos.

Atenciosamente, Werner Wanderer - Deputa
do Federal PFL - PRo

Defiro, nos termos do art. 105 pará
grafo único do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PEC 615/98,
pes 3035/92, 3119/92, 3788/97, 3789/97,
4080/98 e prejudico quanto ao PL 3228/92
por ter sido arquivado definitavamente: Ofi·
cie-se ao requerente e, após, publique-se:

Em 11-03-99. Michel Temer Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.080/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala· da Comissão, 1º de junho 1999. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.

I - Relatório

O PL 4.080/98, submetido à análise desta Comis
são, intenta excluir dos limites do Parque Nacional do

_ Iguaçu o trecho da antiga BR-163, hoje PR-495, tam
bém-denominada Estrada do Colono. A área aludida
compreende a faixa de 40 metros a partir do eixo central
da estrada para cada um de seus lados, a qual passaria
a constituir a Zona de Uso Especial do Iguaçu.

Segundo a proposição, a Zona de Uso Especial
do Iguaçu tem por objetivo garantir a integração social
e econômica dos municípios da região, bem como a
integração dos interesses ambientais com a socieda
de local. Sua administração seria conjunta à do Par
que Nacional do Iguaçu e continuaria a cargo do Po
der Executivo Federal, o qual poderia delegar tal ad~
ministração a entidades publicas ou privadas.

O PL 4.080/98 não recebeu emendas no prazo
regimental.

Eis o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com a legislação brasileira em vigor,
os parques nacionais são unidades de conservação,
criadas pelo Poder Público, com a finalidade de res
guardar atributos excepcionais da natureza, concili
ando a proteção integral da flora, fauna e das belezas
naturais com a utilização para objetivos educacionais,
recrecativos e científicos.

O Parque Nacional do Iguaçu, criado por meio
do Decreto nº 1.035, de 10 de janeiro de 1939, tem
uma área de 185.262 ha, inserida nos municípios do
Foz do Iguaçu, Medianeira, Metalândia, Céu Azul e
São Miguel do Iguaçu.

Sua importância em termos ambientais advém,
principalmente, da existência de espécies nativas da
floresta pluvial subtropical, praticamente extinta no
Brasil. O Paraná possui apenas 3% de sua cobertura
vegetal original e grande parte dela encontra-se pre
servada no Parque Nacional do Iguaçu. Por abrigar as
famosas Cataratas do Iguaçu, esse Parque é um dos
poucos do País a gerar alguma renda.

A Estrada do Colono, que liga os municípios pa
ranaenses de Capenama e Medianeira,corta o Par
que praticamente ao meio no sentido Norte-Sul,
numa extensão aproximada de 18km.

É importante apresentar um breve histórico dos
acontecimentos ligados à Estrada do Colono que mo
tivaram a apresentação desta proposição pelo ilustre
Deputado Werner Wanderer.

Em 1996, com o anúncio do Governo do paraná
de planejar o asfaltamento dessa estrada, houve forte
movimento contrário de entidades ambientalistas e a
Justiça determinou a interdição da via.

Em maio de 1997, o Parque Nacional do Iguaçu
foi invadido e, numa tentativa de solucionar o impas
se,o Instituto Brasleiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Nacionais Renováveis - IBAMA - garantiu que re
veria o plano de manejo do Parque no 'prazo de 90
dias. O plano de manejo é o instrumento que define e
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delimita as zonas de uso de um parque, bem como as
características e restrições de cada uma desas zonas.

Como a promessa do Ibama não foi cumprida.
em 11 de janeiro de 1998, o Parque foi novamente in
vadido. Ante o impasse criado, pois os invasores não
foram retirados mesmo com uma decisão judicial, vá
rios Parlamentares desta Casa interessados na ques
tão mobilizaram-se e formaram uma Comissão Exter
na, que esteve em Foz do Iguaçu em 4 de março de
1998, para reunir e ouvir as partes envolvidas no con
flito.

Apresentaremos breve relato da reunião citada,
na qual estiveram presentes, além de deputados fe
derais, prefeitos da região, representantes dos mora
dores, de instituições de pesquisa, de entidades am
bientalistas, do ibama e do Ministério Público.

O Ministério Público apresentou proposta pela
qual seria firmado entre as partes envolvidas um ter
mo de ajuste de conduta, o qual preveria a revisão de
plano de manejo pelo Ibama.

O representante do Ibama reconheceu a falha
do órgão no tratamento da questão, motivada em par
te pela forma autoritária como as unidades de conser
vação foram geridas durante muito tempo. A demo
cratização do Brasil, a pressão da sociedade e sua
vontade de participar estão fazendo o órgão rever
seus conceitos em relação a essa questão. Declarou
que, o Ibama não apenas pretende rever o plano de
manejo, como ainda que cerca de 40% do trabalho
está concluído. Com essa revisão, se encontrará a so
lução para o conflito.

A reunião de Foz de Iguaçu mostrou que há
margem para negociação e grandes possibilidades
de chegar-se a um entendimento.

Na solução possível, deverá haver concessões
de ambas as partes. Embora a preservação ambien
tai seja necessária, nem sempre se poderá manter a
natureza intocada.Há que considerar as necessida
des do homem, que, aliás, também faz parte desse
mesmo ambiente. Fechar a estrada definitivamente é
prejudicar o desenvolvimento da tegião e afetar a so
brevivência digna da milhares de pessoas.

Mas, excluir a estrada do Colono dos limites do
Parque Nacional do Iguaçu, parece-nos também uma
medida extrema e repleta de problemas, como expla
naremos a seguir.

A proposta de que a administração da estrada
continue com o Governo Federal, ou seja delegada por
este a terceiros, parece-nos inviável se essa área for
excluída do Parque, uma vez que trata-se de rodovia
estadual. Ademais, o órgão gestor do Parque deixará

de ter qualquer ingerência sobre a estrada, como, por
exemplo, obras de melhoria, velocidade máxima e tipo
e intensidade de tráfego permitidos. O controle desses
fatores é essencial para que a estrada tenha o menor
impacto possível sobre a fauna local.

O impasse parece ser melhor equacionado com
a reformulação do plano de manejo do Parque Nacio
nal do Iguaçu, pois é uma proposta aceita pela comu
nidade local e pelo Ibama.

A propósito, a revisão do plano de manejo deve
rá estar concluída dentro de um mês.

Ante o exposto, nosso voto é pela rejeição do PL
4.080/98.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Dino Fernandes, Relator.

REFORMULAÇÃO DO VOTO

Posteriormente à apresentação de nosso Pare
cer a esta Comissão, chegaram ao nosso conheci
mento fatos que suscitaram-nos dúvidas quanto ao
voto anteriormente formulado. Sentimos a necessida
de de ouvir os interessados na questão e conhecer in
loco a situação da Estrada do Colono e do Parque
Nacional do Iguaçu. Com essa finalidade, no dia 29
de setembro do corrente ano, ocorreu nesta Comis
são uma reunião de Audiência Pública, que contou
com a presença de representantes das comunidades
envolvidas e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA, para
a discussão do PL 4.080/98. Outrossim, este Relator,
juntamente com os Senhores Deputados Pedro Fer
nandes e Dr. Helena, procedemos a um exaustivo re
conhecimento daquela estrada e dos municípios limí
trofes ao referido Parque. Com as informações então
obtidas, constatamos a necessidade imperiosa de
manter-se aberta a Estrada do Colono, conforme ex
poremos a seguir.

Nossa visita in loco, de grande valia, pudemos
constatar a enorme dependência social e econômica
da região em relação àquela via. Observamos tam
bém uma conduta exemplar da população que hoje
"administra" aquela estrada quanto à observação de
cuidados ambientais, de forma a preservar o Parque
Nacional do Iguaçu. Esses cuidados, entre outros,
consistem na interdição da via do anoitecer ao ama
nhecer, na colocação de duas guaritas nas duas ex
tremidades de acesso ao Parque, na orientação indi
viduai aos usuários por meio de cartilhas e na ntetri
ção ao tráfego de veículos com cargas perigosas. As
medidas adotadas voluntariamente pela população
local demonstram sua sensibilidade e respeito ao
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meio ambiente. Destaque-se, ademais, que outras
medidas poderão vir a ser adotadas, de"forma a res
guardar a adequada qualidade ambiental, incluindo
o uso de um tipo de pavimento com pedras irregula
res de basalto conhecido na região como "calça
mento".

É indubitável que a Estrada do Colono é essen
cial à integração social e econômica do Parque Nacio
nal do Iguaçu e das regiões Oeste e Sudoeste do Pa
raná. Além da vasta região de influência regional, a
rodovia também é utilizada freqüentemente por ar
gentinos e paraguaios. O fechamento dessa estrada,
pretendido pelo Ibama, colocaria ao abandono, mais
uma vez, as comunidades Iindeiras ao Parque.

A bem da verdade, os procedimentos desenvol
vidos atualmente pelos moradores locais em relação
à estrada poderão ser significativamente melhorados,
em prol da garantia da preservação da fauna e flora
do Parque Nacional do Iguaçu.. De outro lado, o funci
onamento da Estrada do Colono permitiria a manu
tenção dos meios de subsistência a uma imensa po
pulação, que vive na dependência dessa via.

Em nenhum momento, poderá a pretensa inten
ção de proteção ao meio ambiente sobrepujar a vida
e as condições de subsistência humanas. O clamor
da sociedade local poderia ser equacionado com a re
visão do plano de manejo pelo Ibama, o qual, contu
do, parece irredutível em sua posição. Excluir a Estra
da do Colono dos limites do Parque Nacional do Igua
çu, como proposto no PL 4.080/98, também não nos
parece a melh~r saída para o impasse.

A solução mais adequada, em nosso entendi
mento, é transformar a Estrada do Colono em Zona
de Uso Intensivo no âmbito do próprio Parque. Esse
tipo de área é previsto na categoria de Parque Nacio
nal, segundo o Decreto nº 84.017, de 21 de setembro
de 1979, que "aprova o regulamento dos Parques Na
cionais Brasileiros", e é a atual denominação para a
rodovia das cataratas, localizada dentro do referido
Parque, onde é admitido o tráfego de veículos em pis
ta asfaltada. Conforme o citado Decreto, Zona de uso
Intensivo" é aquela constituída por áreas naturais ou
alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o mais
próximo possível do natural, devendo conter: centro
de visitantes, museus, outras facilidades e serviços..."
(Art. 7º, inciso IV).

Ao permitirmos a utilização controlada da Estra
da do Colono, estaremos incorporando os conceitos
mais modernos de administração de parques, utiliza
dos no mundo inteiro, os quais, para garantir a quali-

dade ambiental, não ignoram as necessidades das
comunidades vizinhas.

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do
PL 4.080/98, na forma do Substitutivo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1999. 
Deputado Dino Fernandes, Relator.

,
SUBSTITUTIVO AO PROJETO

DE LEI 4.080, DE 1998

Institui Zona de Uso Intensivo no
Parque Nacional do Iguaçu.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei institui Zona de Uso Intensivo no

Parque Nacional do Iguaçu, criado pelo Decreto nº
1.035 de 10-1-1939, em conformidade com o art. 225,
parágrafo 1º, Inciso 111, da Constituição Federal.

Art. 2º A faixa que abrange o trecho da antiga
BR-163, hoje PR-495, denominada Estrada do Colo
no, e as áreas marginais a essa estrada até à distân
cia de quarenta metros de cada lado do eixo da via,
inserida no Parque Nacional do Iguaçu passa a cons
tituir Zona de Uso Intensivo.

Parágrafo único. Na administração da Zona de
Uso Intensivo de que trata esta lei, observar-se-ão:

I - os objetivos do Parque Nacional do Iguaçu;

11- a integração social e econômica dos Municí
pios da região;

111- a compatibilização dos interesses da socie
dade local com a preservação ambiental.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Dino Fernandes, Relator.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 4.080/98

Nos termos do art. 119, inciso 11, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 24-11-99, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 1999.
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei nº 4.080/98, com
substitutivo, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Dino Fernandes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Adolfo Marinho, Celso Giglio, Costa Ferreira, Dino Fer
nandes, Dr. Heleno, Gustavo Fruet, Iara Bernardi, Inácio
Arruda, João Castelo, João Mendes, Márcio Matos, Ma
ria do Carmo Lara, Miriam Reid, Pedro Fernandes, Pro
fessor Luizinho, Sérgio Barcellos, Sérgio Novais, Valde
ci Oliveira, Césa~ Bandeira, Euler Morais, IIdefonso Cor
deiro, Juquinha, Nilmário Miranda, Ricardo Izar, Rober
to Pessoa, Sérgio Barros, Simão Sessim, Valdir Ganzer.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 1999. De
putado Inácio Arruda, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Institui Zona de Uso Intensivo no
Parque Nacional do Iguaçu.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Zona de Uso Intensivo

no Parque Nacional do Iguaçu, criado pelo Decreto nº
1.035 de 10-1-1939. em conformidade com o art. 225,
parágrafo 1º, inciso 111, da Constituição Federal:

Art. 2º A faixa que abrange o trecho da antiga
BR - 163, hoje PR-495, denominada Estrada do Co
lono, e as áreas m.arginais a essa estrada até à dis
tancia de quarenta metros de cada lado do eixo da
via, inserida no Parque Nacional do Iguaçu passa a
constituir a Zona de Uso Intensivo.

Parágrafo único. Na administração da Zona de
Uso Intensivo de que trata esta lei, observar-se-ão:

I - os objetivos do Parque Nacional do Iguaçu;
11- a integração social e econômica dos Municí

pios da região;
11I- a compatibilização dos interesses da socie

dade local com a preservação ambiental.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1999. 

Deputado Inácio Arruda, Presidente da Comissão.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS '

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.080/98
Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

da Comissão determinoua abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
24-3-2000 a 30-3-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de março de 2000. - Au
renilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº4.080, de 199B, de autoria do
nobre Deputado Werner Wanderer, visa solucionar o
impasse criado com o fechamento da antiga BR-163,
hoje PR-495, conhecida como "estrada do colono",
que vem gerando graves transtornos e significativos
prejuízos aos consumidores, que são obrigados a pa
gar preços maiores pelos produtos e insumos em vir
tude do aumento nas despesas com transporte, além
de estar causando grande animosidade popular e in
satisfação social, desestimulando a participação ativa
da comunidade na defesa e na proteção do ecossiste-
ma do Parque Nacional do Iguaçu. .

Aprovado por unanimidade na Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior, na forma de Substi
tutivo apresentado pelo ilustre relator Deputado Dino
Fernandes, propondo transformar o trecho da PR-495
em Zona de Uso Intensivo, no âmbito do Parque Naci
onal do Iguaçu, prevista no Decreto nº 84.017 de 21
de setembro de 1979, que "aprova o regulamento dos
Parques Nacionais brasileiros", a exemplo da rodovia
das cataratas, também localizada dentro dos limites
do referido Parque.

Com o respaldo do citado dispositivo legal, o Pa
recer do Deputado Dino Fernandes oferece uma fór
mula para compatibilizar, de um lado os aspectos
ecológicos, e, de outro, as questões econômicas e so
cioculturais, atendendo, tanto as preocupações dos
ecologistas, quanto os anseios da população.

Dispõe o art. 7º, inciso IV do retro mencionado
Decreto, que Zona de Uso Intensivo "é aquela consti
tuída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O
ambiente é mantido o mais próximo possível do natu
ral, devendo conter: centró,'de'visitantes, museus, ou
tras facilidades e serviços:.~", e o parágrafo único do
art. 8º que "Nas Zonas de Uso Intensivo' ou c(e Uso
Especial, poderão, eventualmente, ser autorizadas
obras ou serviços, desde que interfiram o mínimo
possível com o ambiente natural e se restrinjam ao
previsto nos respectivos Planos de Manejo".

O intuito do autor, em sua proposta original de
tornar a "estrada do colono" em Zona de Uso Especi
al, pareceu inviável ao Relator da Comissão de De-



29332 Quinta-feira 1~ DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

senvolvimento Urbano e Interior, vez que o órgão
gestor do Parque deixaria de ter influência sobre o
trecho. Porém, alertado para fatos que suscitaram dú
vidas quanto ao fechamento da estrada, a qual existia
antes mesmo da criação do Parque, oficializada em
mapas do Departamento de Estradas e Rodagem do
Paraná já em 1954, o Relator solicitou esclarecimen
tos em audiência pública que contou com a presença
de representantes das comunidades envolvidas e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis - IBAMA. Em seguida, para corroborar
opinião, formou-se uma Comissão Externa para visi
tar e conhecer, in loco, a importância da "estrada do
colono" e a sua enorme dependência cultural, social e
econômica para a região e para a população Iindeira
ao Parque, realizada de 7 a 9 de outubro de 1999.

Merece destaque o trecho do Relatório do De
putado Dino Fernandes "... uma conduta exemplar da
população que hoje 'administra' aquela estrada quan
to à observação de cuidados ambientais, de forma a
preservar o Parque Nacional do Iguaçu. Esses cuida
dos, entre outros, consistem na interdição da via do
anoitecer ao amanhecer, com a colocação de duas
guaritas nas duas extremidades de acesso ao Par
que, na orientação individual aos usuários por meio
de cartilhas e na restrição ao tráfego de veículos com
cargas perigosas. As medidas adotadas voluntaria
mente pela população local demonstram sua sensibi
lidade e respeito ao meio ambiente..:'.

Tivemos acesso ainda, que serviu como rica
fonte de subsídios para nossa avaliação do Substituti
vo ao PL 4.080/98 adotado pela CDUI, objeto deste
Relatório, de cópia do 'Laudo Pericial', emitido em fe
vereiro de 2000, juntado aos Autos n05 00.0086736-5 e
97.0009417-7 da 1ª Vara da Justiça Federal em Curi
tiba - Paraná, que têm como requerente: Ministério
Público Federal, e requeridos: Instituto Brasileiro de
DesenvoMmento Florestal-IBDF, Estado do Paraná,
Município de Medianeira, Município de Foz dojguaÇiJ,
Município de Santa Terezinha de !!IDP-U, Mí1iíídpio de
Barracão, Municípie>--tJEf"VãfaCruz do Oeste, Municí-

- pio de Pranchita, Município de Santo Antônio do Su
doeste, Município de Marechal Cândido Rondon, Mu
nicípio de Céu Azul, Município de Santa Izabel do
Oeste, Município de São Miguel do Iguaçu, Município
de Santa Helena, Município de Missal, Município de
Matelândia, Município de Capanema, Município de
Planalto e Municrpio de Pérola do Oeste.

Elaborado pelos Peritos Judiciais nomeados
pela Justiça Federal, Gualter Luiz Ferreira - Enge
nheiro Civil e Ronaldo Viana Soares - Engenheiro

Florestal, no modo de resposta aos quesitos previa
mente formulados, que visam dirimir as dúvidas da
Justiça para o julgamento do mérito, o Laudo consti
tui-se de 131 páginas (anexado nos autos com as pá
ginas numeradas de 2.372 a 2.502), do qual mere
cem especial atenção:

2.2 - DO IBAMA
14) O Sr. Perito pode informar se houve no leito

da estrada obras alterando cursos d'água natural?
R} Não foi constatada nenhuma alteração dos

cursos naturais de água que cortam ou margeiam a
estrada.

3.2 - DOS MUNICfplOS
2} A pavimentação e os planos de erguimento

de cercas laterais, com passadouros subterrâneos
para animais, bem como a instalação de sonorizado
res, postos da Polícia Florestal e do I.B.D.F. prejudica
ria ou beneficiaria a conservação da flora e da fauna
circunstantes?

R) O asfaltamento da estrada não é recomendá
ve/ porque além de causar impacto ambiental permite
altas velocidades dos veículos, o que aumentaria mu
ito o risco de atropelamento de animais e acidentes.
No entanto somos favoráveis ao revestimento da es
trada, com um material que causa o mínimo de im
pacto ambiental possível e evite a formação de poei
ra, que é muito prejudicial à vegetação e à fauna.

7} Podem os Senhores Peritos informar se há
outros bens e locais no Brasil tombados pela Unes
co? Em caso positivo proibiu-se çom isso o tráfego de
pessoas e veículos por esses loc-ais?

R} Os locais declarados pelâ Unesco como Pa
trimônios Naturais da Humanidade em território brasi
leiro são os seguintes:

Centro Hist~cfe Ouro Preto (1980): Centro
Histórico de OIttfcJa (1982); Centro Histórico de Salva
dor -tl9á5); Santuário de Bom Jesus de Congonhas
(1985); Parque Nacional do Iguaçu (1986); Brasília
(198?); Parque Nacional da Serra da Capivara, PI
(1991); Centro Histórico de São Luiz (1997) e Centro
Histórico de Diamantina (1999).

Dos nove sítios brasileiros apenas dois se referem
a valores naturais:os demais preservam valores cultura
is em centros urbanos e não poderia de modo algum
sofrer restrições ao tráfego de pessoas e veículos.

O outro sítio considerado Patrimônio da Huma
nidade pela Unesco, o Parque Nacional da Serra da
Capivara é cortado por uma rodovia Federal (BR 324)
asfaltada em mais de 50 km.

Com relação à ameaça, afinal concretizada,
pela Unesco de incluir o Parque Nacional do Iguaçu
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na lista de sítios ameaçados, seria oportuno fazer um
comentário a respeito da diferença de critérios adotada
por aquela instituição ao tratar de casos semelhantes.
O Parque Nacional do 19uazú, da Argentina é também
Patrimônio Natural da Humanidade desde 1984 e não
está sujeito a nennuma ameaça da Unesco. Entretan
to, aquele Parque, com aproximadamente 67.000ha
(um terço da extensão do Parque Brasileiro), é cortado
por uma estrada (Ruta 101) numa extensão de 36km
(o dobro da extensão da "estrada do colono"), onde
não existe nenhuma limitação de tráfego, isto é, a es
trada permanece aberta dia e noite a qualquer tipo de
carga, seja ela perigosa, viva ou tóxica. Além disso,
para que o leito da estrada possa secar mais rapida
mente após uma chuva, foi desmatada uma faixa mais
larga do que a da "estrada do colono", causando um
impacto ambiental muito maior. Portanto, apesar da
"estrada do colono", pelas suas limitações, causar me
nor impacto ambiental e mesmo com a segmentação o
Parque brasileiro ter ficado com duas partes maiores
do que todo o Parque argentino, este não sofreu ne
nhuma sanção enquanto aquele foi incluído na lista
dos ameaçados. Isto leva a crer que o problema foi po
lítico ou houve má-fé por parte da instituição que deve
ria ser mais criteriosa em suas decisões.

9) Há outra estrada de ligação entre o oeste e o
sudeste do Paraná além da Estrada do Colono? Em
caso positivo, qual? E ainda em caso positivo, em
quantos quilômetros há diferença entre uma e outra?

R) Existe outra alternativa de ligação entre o oes
te e o sudoeste do Paraná que é a rodovia PR-182,
passando por Capitão Leônidas Marques e Lindoeste.
Dependendo da cidade do sudoeste em que se esteja
(Capanema, Planalto e Pérola do Oeste, por exemplo),
para ir a Medianeira ou Foz do Iguaçu a distância au
menta em pouco mais de 100km. Para exemplificar, a
distância entre Medianeira e Capanema, pela "estrada
do colono", é de cerca de 50 km, passando para
160km quando se contorna o Parque.

12) Podem os Senhores Peritos fazer referênci
as, no Brasil e no mundo, a parques nacionais onde
existam estradas semelhantes a que se pretende em
relação a Estrada do Corono? Esse fato; racionalmen
te conduzido, prejudicaria ou prejudica a existência
entre o progresso e o ecossistema? Por quê?

R) Até mesmo o Parque Nacional de Yellowsto
ne, nos Estados Unidos, o primeiro e talvez o mais fa
moso de todos os Parques do mundo, é cortado por
estradas. Entretanto não achamos pertinente a com
paração com outros países, onde as condições geral
mente são muito diferentes das brasileiras.

No Brasil, vários Parques Nacionais (Aparados
da Serra, Serra da Bocaina, Chapada dos Guima
rães, Pico da Neblina, por exemplo) e outras Unida
des de Conservação são cortadas por estradas fede
rais, estaduais e municipais e até mesmo por estra
das de ferro, mas isto não quer dizer que esta situa
ção seja desejável; tolera-se porque são necessárias.
Cada caso deve ser analisado de acordo com suas
peculiaridades.

O próprio Parque Nacional da Serra da Capiva
ra, no Piauí, que também ostenta o título de Patrimô
nio Natural da Humanidade é cortado por uma rodo
via federal (BR-324) pavimentada, entre os Municípi
os de Canto do Buriti e São Raimundo Nonato.

13) Proporcionalmente, em relação à área total
do Parque Nacional do Iguaçu, qual a dimensão da
Estrada do Colono?

R) A "estrada do colono", com cerca de 12,5m
de largura e 18 km de extensão ocupa uma área de
cerca de 225.000m2

, ou 22,5ha, o que corresponde
aproximadamente a 0,012% da área total do Parque.

18) É possível. ou mesmo recomendável, em
face da relevância da "Estrada do Colono", a mudan
ça do zoneamento do Plano de Manejo do Parque Na
cionaldolguaçu?

R) Isto já foi feito na nova proposta de Plano de
Manejo do Parque, quando a área da "estrada do co
lono" e suas proximidades deixaram de ser zona de
uso especial para passarem a ser área em zona de
recuperação: caso se delibere pela manutenção da
estrada, a classificação desta área deverá se equipa
rar à adotada para a Rodovia das Cataratas.

28) O fechamento definitivo da "Estrada do Co
lono" implicaria em garantia da supressão de abusos
ambientais na área do Parque Nacional?

R) De maneira nenhuma. O Parque tem um perí
metro extenso, o que facilita o acesso dos predadores
e dificulta a ação dos fiscais.

29) Na hipótese de ser a "Estrada do Colono"
um elemento facilítador das atividades ilegais menci
onadas, qual a área do Parque Nacional, em termos
geográficos, que sofre as conseqüências da atuação
predatória?

R) Não acreditamos que a -"estrada do colono"
seja um elemento facilitador de atividades ilegais do
Parque, principalmente caça e extração de palmito.
Caso a afirmativa do quesito fosse verdadeira, não te
ríamos encontrado a fartura de palmito que observa
mos nas proximidades da estrada. Tanto nesta como
nas demais estradas e divisas do Parque a fiscaliza
ção deve ser rigorosa e eficiente.
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34) Quais as alternativas de acesso e ligação
que, atualmente, atenda as comunidades que faziam
uso da "Estrada do Colono"? Quais as conseqüências
da utilização de tais alternativas, em nível econômico
e social?

R) Durante o período em que a "estrada do colo
no" esteve interditada o tráfego fluiu entre Capanema
e Medianeira por duas vias. A primeira, através da
Argentina, pela Ruta Provincial nº 101 , que atravessa

. o Parque Nacional do Iguazú em um percurso de
36km, seguindo até Foz pela Ruta Nacional nº 12 e
depois, pela BR-277, que tem um grande inconveni
ente de liberação de cargas.

A outra opção era pela PR-182 por Capitão Leô
nidas Marques e Santa Tereza do Oeste, perto de
Cascavel, e depois pela BR-277. Esta foi a opção que
o Plano de Manejo propôs como substitutiva à "estra
da do colono".

Ambas as alternativas aumentavam bastante o
percurso, significando aumentos significativos de
tempo e combustfvel. Os pequenos agricultores e mi
croempresários da região realmente foram bastante
prejudicados com o fechamento da estrada.

_ 3.5.1 - OBJETIVOS DO PARQUE NACIONAL
DO IGUAÇU

4) O PNI cumpre seu objetivo de "levar o público
a entender e apreciar o valor do Parque e perceber a
necessidade de conservação da Natureza", seja no
recinto das Cataratas e, além destas, nas demais áre
as do Parque e seu entorno?

R) Não, e esta tem sido uma grande-falha da ad
ministração do Parque. A impressão de quem visita o
Parque é que lá só_existem as Cataratas. Ao pagar o
ingresso na portaria do ~arque o visitante não recebe
nem ao menos um folheto sobre educação ambiental
ou que contenha i'i'forrnações importantes sobre o
mesmo, como sua flora~'sua fauna, seus recursos na
turais, etc. Atualmente o "Movimento Amigos do Par
~-qtJe-itegalmeRte-contr.olaa..."-estrada ..o colono",_
tem feito mais sobre educação ambientai do que a ad
ministração do Parque.

Se não tem feito praticamente nada com relação
à educação ambiental no recinto das Cataratas, muito
menos'se fez em relação ao entorno do Parque. O
noyo p"1~1'}~ de Manejo reconhece este problema
quando diz: ..... ti màlor parie-(C:ta-população) que vive
nos municfpios limítrofes ao Parque não sabe o seu
verdadeiro significado e o considera como um estor
no, um empecilho'que inviabiliza a expansão agrrcola,

uma barreira de floresta que impede o encurtamento
de distâncias, eque não serve para nada". Isto é fruto
do isolamento do Parque, que nunca fez um trabalho
de aproximação e de conscientização para com os
seus vizinhos. O Parque sempre foi administrado
como se fosse uma ilha intocável e parece que final
mente agora, com todo o problema gerado pela rea
bertura da "estrada do colono", está prevalecendo a
idéia de que sem uma integração com os vizinhos o
parque estará seriamente ameaçado.

3.5.2 - ECONOMIA
11) O PNI, que interfere profundamente na eco

nomia dos municípios de seu entorno, participa efeti
vamente no planejamento e na busca e soluções al
ternativas de quantos e quais municípios? Esta atua
ção tem sido eficiente para conduzir às soluções e
compensações dos problemas atuais?

R) A orientação' dada pela Unesco aos Gover
nos que aderem à Convenção Sobre a Proteção do
Patrimônio Mundial Cultural e Natural diz textualmen
te (art 5º):

"Com oobjetivo de garantir uma proteção e uma
conservação eficazes e valorizar mais ativamente o
Patrimônio cultural e natural situado em seu território
e nas condições adequadas a cada país, cada um
dos Estados participantes na presente Convenção
procurará, dentro do possível:

a) Adotar uma política geral encami
nhada a atribuir ao Patrimônio Cultural e
Natural, funções na vida comunitária e a in
tegrar a proteção do patrimônio nos progra
mas de planejamento;..."

Portanto, o Governo brasileiro, por meio do Iba
ma, tem aobrigação de elaborar e implantar uma polí
tica de integração Parque/Comunidades, para os Par
ques declarados como Patrimônio Mundial, além de
promover a integração da proteção destes Parques
nos programas de desenvolvimento regional, estadu
al e nacional, propiciando, logo, os 'meios para sua

- 11 "execuçao...
Senhores Parlamentares, poderfamos discorrer

muito mais, aproveitando os doutos conhecimentos
dos especialistas, despejados sobejamente naquele
Laudo, que em momento algum firmam-se contra a
manutenção-da Estrada do Colono, ao contrário, pre
gam que a'solução'dó conflito e a derrocada do im
passe encontra _suporte na ,proposta em tela, na for
ma do Substitutivo da insigne Comissão de Desenvol
vimento Urbano e Interior. Não há que se aventar de
mais articulações.
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11- Voto

As razões apresentadas naquele Instrumento
pericial, somadas às percepções e conclusões dos
versados membros da Comissão de Desenvolvimen
to Urbano e Interior desta Casa, são preponderantes
no delineamento da questão, incólumes de refutação.

Destarte, por todo o exposto, nosso voto é pela
aprovação do PL n9 4.080/98, na forma do Substitutivo
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interidr.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Depu
tado José Borba, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n9

4.08Q-Al1998, com adoção do substitutivo da CDUI, nos
termos do parecer do relator, Deputado José Borba.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatiel Carvalho, Presidente; Celso Russomanno e
Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes; Badu Picanço,
Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Sebastião Madeira, José
Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano Pizzat
to, Paes Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fer
nando Zuppo, Pastor Valdeci Paiva, Régis Cavalcan
te, Alofzio Santos, Duilio Pisaneschi, Maria Abadia,
Vanessa Grazziottin, Paulo de Almeida, Silas Brasilei
ro, Laura Carneiro, Pedro Pedrossian, Fernando Fer
ro, João Paulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e
Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salatlel Carvalho, (PMDB - PE) Presidente.

·PROJETO DE LEI N2 4.19S-B, DE 1998
(Do Sr. Luciano Pizzatto)

Determina que os meios utili~dos

por deficientes físicos para garantir sua
livre locomoção e qualidade de vida não
sofram restrições; tendo pareceres das,
Comissões de DesenvQlvlmento Urbano
e Interior (Relator: Deputado Murilo Pi
nheiro) e de Seguridade Social e Família
(Relatora: Deputada Almerinda de Carva- .
lho) pela aprovação.

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54) - art. 24,11)

, '

·Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-98

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 4.195/98

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 17-4-98 por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de maio 1998. - Estevam
dos Santos Silva, Secretário em exercício.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

1- Relatório

A proposição em epígrafe pretende melhorar a
qualidade de vida dos portadores de deficiência físi
ca, mediante a eliminação das restrições à sua loco
moção. Para tanto, o texto considera que os meios de
apoio usados pelos detrcientes físicos para sua loco
moção, sejam eles mecânicos ou eletrônicos, ou ain
da os animais guias e de alerta, fazem parte integran
te da própria pessoa que os utiliza, não podendo so
frer limitações ou restrições que impeçam ao portador
de deficiência trsica manter o seu uso permanente.

. No caso de existirem restrições específicas de
segurança ou higiene que impeçam o uso de tais mei
os de apoio, estas restrições devem ser regulamenta
das e divulgadas, prevendo-se uma forma alternativa _
para a livre locomoção da pessoa portadora de defi
ciência física. Por outro lado, quando da utilização de
meios que possam gerar riscos a terceiros, os mes
mos devem possuir origem certificada por fabricante
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responsável. No caso da utilização de animais, de
ve·se atestar seu adequado treinamento e preparo
para a atividade de apoio ao deficiente trsico.

Finalmente, o projeto determina que todas as
obras públicas ou financiadas com recursos públicos de
vem possuir equipamentos e estrutura adequados para o
atendimento das pessoas portadoras de deficiência
física e para a garantia de sua livre locomoção, de for
ma a promover a qualidade de vida destas pessoas.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Preocupa-se, com justiça, o nobre Autor da pro
posição em foco, com a melhoria da qualidade de vida
das pessoas portadoras de deficiência frsica. Sujeitos
a grandes dificuldades de locomoção, inerentes à sua
própria condição física, as pessoas portadoras de de
ficiência ainda têm que enfrentar os óbices que se co
locam à sua locomoção.

Não bastassem os obstáculos de natureza espa
cial. como por exemplo, escadas, corredores estreitos,
sanitários inadequados, os portadores de deficiência fí
sica também sofrem com as restrições que são impos
tas aos seus meios auxiliares de locomoção. Não é raro
acontecer que as pessoas portadoras de deficiência tr
sica sejam limitadas no seu direito de utilizar meios au
xiliares de locomoção, sob a alegação de risco a tercei
ros. O problema é significativamente maior em relação
aos animais guias que, muitas vezes por puro precon·
ceito, são impedidos de entrar em determinados esta·
belecimentos, como teatros e casas de espetáculos.

O projeto de lei ora em apreciação procura disci
plinar essa questão proibindo restrições indevidas ao
uso, por parte dos deficientes físicos, de meios auxilia
res de locomoção. Quando a restrição se fizer necessá·
ria, por razões de segurança ou higiene, o texto estabe
lece a obrigatoriedade de se dispor de formas alternati
vas de auxrlio à locomoção, de forma a garantir os direi·
tos do portador de deficiência frsica. Para a segurança
de terceiros, exige-se que os mecanismos utilizados se·
jam certificados por fabricante responsável e, no caso
de animais, que eles sejam devidamente treinados e
preparados para a função a que se prestam.

Entendemos que tais medidas são necessárias
e suficientes para garantir um mínimo de liberdade de
locomoção aos portadores de deficiência trsica. Com
isto espera-se assegurar a estas pessoas uma me
lhor condição de in~erção na sociedade, aumentan
do, desta maneira, sua qualidade de vida.

J
A proposta ainda se refere à necessidade de que

todas as obras públicas ou financiadas por recursos

públicos possuam equipamentos e estrutura para
atendimento e garantia da livre locomoção dos defici
entes físicos. Embora o tratamento dado a este ponto
seja bastante genérico, preferimos não oferecer emen
das, por entender que esta matéria poderá ser mais
convenientemente explorada no âmbito do Projeto de
Lei nº 5.993/90, que "dispõe sobre a construção de lo
gradouros, de edifícios de uso público e de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência física, nos ter
mos dos arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição Fede
ral", também em tramitação nesta Comissão.

Cumpre observar, por fim, que a proposição
apresenta alguns pequenos problemas de redação e
de técnica legislativa, os quais poderão ser oportuna
mente corrigidos quando de sua apreciação pela Co
missão de Constituição, de Justiça ede Redação. Nes
te parecer, optamos por não oferecer emendas, visto
que não haveria alterações de mérito a introduzir.

Assim, naquilo que compete a esta Comissão
analisar, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n2 4.195/98.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. 
Deputado Murilo Pinheiro, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte·
rior, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, por
unanimidade, o Projeto de Lei nº4.195/98, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Murilo Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Borba, Presidente; Fernando Zuppo, Vi·
ce·Presidente; Roberto Pessoa, Osvaldo Biolchi, Sér·
gio Barcellos, César Bandeira, Valdeci Oliveira, Si
mão Sessim, Nedson Micheleti, Eduardo Barbosa,
Marcelo Teixeira, Murilo Pinheiro e Wilson Cignachi.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1998. 
Deputado José Borba, Presidente.

Offcio Gab. nº 0028/99

Brasflia, 2 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senho~ Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo

presente solicitar a Vossa Excelência o obséquio de
determinar o desarquivamento, com base no art. 105,
parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa,
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dos projetos de lei e demais proposições de nossa
autoria, que se encontravam em tramitação na legis
latura passada.

Atenciosamente, - Luciano Pizzatto, Deputado
Federal - PFUPR.

Defiro, nos termos do art. 105, Pará
grafo único do RICO, o desarquivamento I

das seguintes proposições: INC nº 316/95;
PFC nºs 51/96, 86/97; PL nºs 1.280/95,
1.281/95, 1.363/95, 2.147/96, 2.359/96,
2.405/91, 2.836/92, 2.023/97, 3.060/92,
4.112/93, 4195/98. Publique-se.

Em 5-3-99. - Michel Temer, Presiden-
te.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.195-A/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divuigação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas, a partir de 12 de abril
de 1999, por cinco sessões. Esgotado o
prazo não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 19 de abril de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

" I - Relatório

O Projeto de Lei nº4.195, de 1998, pretende ga
rantir aos portadores de deficiência a utilização de
meios mecânicos e eletrônicos, assim como animais
de guia ou de alerta, proibindo limitações ou restri-,
ções que impeçam o seu uso permanente.

Por outro lado, reserva para a regulamentação
os casos em que as condições de segurança e higie
ne exijam restrições específicas, aduzindo que os ris
cos a terceiros devem ser prevenidos por meio de cer
tificado do fabricante ou por atestado de adestramen-
to quando se tratar de animais. _

Determina, ainda, que todas as obras públicas
ou financiadas com recursos públicos possuam equi
pamentos e estrutura que garantam a livre locomoção
dos portadores de deficiência física.

O Projeto já tramitou na Comissão de Desenvol
vimento Urbano e Interior, recebendo aprovação; con
forme Parecer do Relator, Deputado Murilo Pinheiro.

No prazo regulamentar, não foram oferecidas
Emendas ao Projeto nesta Comissão de Seguridade
Social e Famnia.

É o Relatório.

11 - Voto da Relatora

É, sem dúvida, importante o mérito deste Proje
to, que corresponde às demandas dos portadores de
deficiência quanto ao reconhecimento do direito de
utilizarem os meios necessários à sua locomoção e,
conseqüentemente, ao alcance de uma melhor quali
dade de vida.

Todos sabemos serem grandes os obstáculos
enfrentados pelos portadores de deficiência para o
desempenho de suas atividades, visto não contarem
com as adaptações necessárias à sua mobilidade no
plano das edificações, dos meios de transporte, das
comunicações, dentre outros.

São extremamente desumanos o preconceito e
a intolerância de muitas pessoas para com a condi
ção especial do portador de deficiência, sobretudo
quando se fazem necessários meios nem sempre
convencionais para a compensação de sua limitação.

O problema se mostra ainda aumentado quando
se trata da utilização de cães guia pelos deficientes
visuais, alternativa adotada em todo o mundo, mas reM
chaçada em nosso País, no mais das vezes, em ambi
entes onde se presume estarem pessoas de bom ní
vel intelectual e cultural.

Em vista disso, busca o Projeto assegurar o di
reito dos portadores de deficiência, prevendo que as
situações especiais que possam oferecer risco à se
gurança ou à higiene deverão submeter-se a regula
mentação do órgão público competente e dada a ade
quada divulgação, de modo a garantir o livre exercício
do dire~o.

Sob esse aspecto, cumpre registrar qUE! trami
tam conjuntamente nesta Comissão os I?.rojetos de
Lei nºs 4.117,4.306,4.430 e 4.474, todos-,de 1998,
dispondo sobre o acesso de deficientes\ visuais,
acompanhados de seus cães de guia, em ambientes

I

de uso coletivo. Todavia, a tramitação conjunta não
pode ser adotada com relação ao Projeto sob análise,
em virtude de já haver um Parecer de mérito, na Co
missão de Desenvolvimento' Urbano e Interior, confor
me dispõe o art. 142, parágrafo único, do Regimento
Interno.

Quanto à determinação contida no Projeto re
lativa à facilitação do acesso dos portadores de de
ficiência a edifícios públicos ou financiados com re
cursos públicos, é mister observar que já foi aprova-
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do nesta Casa, em 17 de junho do corrente ano, o
Projeto de Lei nº 4.767, de 1998, do Poder Executi
vo, que abrange a matéria de um modo global, ao
estabelecer as normas gerais e os critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade redu
zida.

Por fim, concordamos com a observação da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
no sentido de que o Projeto carece de pequenos
aperfeiçoamentos quanto à redação e à técnica le
gislativa, matéria que será oportunamente subme·
tida à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 4.195, de 1998.

Sala da Comissão, 1º de outubro de 1999 - De
putada Almerlnda de Carvalho, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 4.195-A, de 1998, nos ter
mos do parecer da Relatora, Deputada Almerinda de
Carvalho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro, Presidente; Celso Gíglio, Vi·
ce-Presidente; Affonso Camargo, Alceu Collares,
Almerinda de Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio
Joaquim Araújo, Antonio Palocci, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcisio Peron
di, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, Henrique Fontana, Jandira Feghali, João Fas
sarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laura
Carneiro, Lavoisier Maia, Lidia Quinan, Marcondes
Gadelha, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael Gu
erra, Raimundo Gomes de Mattos, Renildo Leal, Sa
raiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté
Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!l4.400-A, DE 1998
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Dispõe sobre proibição da fabrica·
ção e comercialização, em todo o territó
rio nacional, de embalagem para tintas em
recipiente fechado provido de dispositivo
capaz de emitir spray; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias, pela Aprova
ção (Relator: Deputado Ricardo Izar).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Econo
mia, Indústria e Comércio; e Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 21-4-98

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE, E MINORIAS

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!l4.400/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente da Comissão determi
nou a abertura e divulgação, na Ordem do
Dia das Comissões, de prazo par~ recebi
mento de emendas (5 sessões), no período
de 18-5-98 a 27-5-98. Findo o prazo, não fo·
ram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1998. - Aura
nUton Araruna de Almeida, Secretário.

Defiro, nos termos do art. 105 § único
do RICO, o desarquivamento das seguintes
proposições: PL nºs 466/95, 2408/96,
3627/97, 3628/97, 4290/98, 4325/98,
4400/98, 4788/98 e apensados. Publique-se.

Em 11-8-99. - Michel Temer, Presi
dente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputado, requeiro a
V. Ex! o desarquivamento dos projetos de lei a seguir
elencados, todos de minha autoria:
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PL. nº 466/95
PL. nº 2.408/96
PL. nº 3.627/97
PL. nº 3.628/97
PL. nº 4.290/98
PL. nº 4.325/98
PL. nº 4.400/98
PL. nº 4.788/98
Sala das Sessõesí 11-8-99. - Deputado Vic Pi

res Franco.

COMISSÃO DE.DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 4.400/98

Nos termes do art. 119, caput, I, do
Regimento interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente da Comissão determi
nou a abertura e. divulgação, na Ordem do
Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período
de 8-9-99 a 16-9-99. Findo o prazo, não fo
ram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
Aurenllton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 4.400, de 1998, que ora ana
lisamos nesta Comissão quanto ao mérito, intenta
proibir a fabricação e a comercialização de embala
gem para tintas em recipiente fechado provido de dis
positivo capaz de emitir spray.

No prazo regimental, o PL nº 4.400/98 não rece
beu emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em análise tem por objetivo evi
tar os danos ao patrimônio público e particular causa
dos.por gré11fi~ei.r~s, que têm nas tintas em spray seu
principal instrumento de' àção.

Como lembra o ilustre Autor em sy,a justificação,
a fiscalização e a repressão moStraram-se ineficien
tes em relação aos grafiteiros pois, a cada dia, novos
e mais ousados grupos surgem para sujar nossas ci
dades. Nada escapa à sua ação criminosa, nem mes
mo monumentos históricos valiosíssimos, muitas ve·
zes danificados de forma irreversível.

A forma mais eficaz de coibir a ação desses de
linqüentes. e talvez a única, é proibir que as tintas se-

jam comercializadas nesse tipo de embalagem. Sem
a disponibilidade do spray, a prática da pichação será
muito mais difícil.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do PL nll

4.400/98.
Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu

tado Ricardo Izar, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
4.400/1998, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Ricardo Izar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatiel Carvalho, Presidente; Celso Russomanno e
Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes; Badu Picanço,
Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Sebastião Madeira, José
Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano Pizzat
to, Paes Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fer
nando Zuppo, Pastor Valdeci Paiva, Régis Cavalcan
te, Aloízio Santos, Duflio Pisaneschi, Maria Abadia,
Vanessa Grazziottin, Paulo de Almeida, Silas Brasilei
ro, Laura Carneiro, Pedro Pedrossian, Fernando Fer
ro, João Paulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e
Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salatiel Carvalho (PMDB - PE), Presidente.

PROJETO DE LEI N9 4.738-A, DE 1998
(Da Sra. Veda Crusius)

Altera o inciso V do art. 88 da Lei n2

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança s,do Adolescente, e dá outras pro
vidêncjas; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprova
ção (Relatora: Deputada Lídia Quinan).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54) - Art. 24,1i)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Seguridade Social e Famnia:

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora
- parecer da Comissão
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O inciso V do art. 88 da Lei n!l8.069, de 13

de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 88 _ .
V - Criação da Delegacia de Polrcia

Especializada da Criança e do Adolescente,
integrada operacionalmente por órgãos do
Judiciário, Ministério Público, Defensoria,
Segurança Pública e Assistência Social,
competente para:

a) prevenção e repressão aos crimes
praticados contra a criança e o adolescente; e

b) atendimento à criança e ao adoles
cente, vítimas e autores dá ato infracional.

Art. 2l! Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

- Art. 32 RevÇ)ga'!l-:se as disposições em
contrário. '

Justlfica9ão

Este projeto tem a finalidade de criar e a Delega
cia Especializada da Criança e do Adolescente, a ser
incorporada à política-de atendimento dos Direitos da
Criança e do Adoles'cente, com' o objetivo de agilizar
suas ações, tomá-Ias' mais eficazes e de proporcionar
melhor acesso à população em geral.

A Delegacia especiaiizada para atendimento
inicial de repressão aos crimes praticados contra a
criança e o adolescente e à criança e adolescente
infratora, surge naturalmente, em resposta aos es-,
tudos e avaliações do Conanda e dos Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente que vêem
nesta iniciativa possibilidade para avançar na efeti
vação do Estatuto da Criança e do Adolescente que
prevê:

A apuração dos crimes contra as cri-
anças' e--ãaotescentes--a-proteçãoj preven~ - _,
ção e vigilância de seus direitos, fiscaliza
ção de estabelecimentos centros e locais de
diversão pública; a apuração dos atos infra
cionais atribuídos adolescentes encaminha
mento dos resultados aos Juízes da infância

_e__da Juventude, cumpridas as requisições
dos representantes do Ministério Público. -

A viabilização da Delegacia Especializada para
atender a criança e adolescente que foi vítima de al
gum crime, como' aquele que cometeu alguma infra-

ção, representará um marco de maturidade na imple
mentação da~ políticas e ações delineadas pelo Esta
tuto da Criança e do Adolescente, a exemplo das bem
sucedidas experiências que vêm sendo realizadas no
Rio Grande do Sul, e em Pernambuco nas quais nos
inspiramos.

A importância da criação da Delegacia Especi
alizada nos foi enfatizada por pessoas que têm pres
tado relevantes trabalhos nesta área como é o caso
do Dr. Charles Roberto Pranke, Vice-Presidente do
Conselho Federal da Criança e do Adolescente, da
Dra. Neusa Trevisan Bastos, Presidente do Conse
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles
cente, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A 11 Conferência Nacional dos Direitos da Cri
ança e do Adolescente, realizada em agosto do ano
passado, sendo precedida de conferências munici
pais ou regionais e estaduais, abordou cinco eixos
temáticos, sinalizando, em grande parte, para os fa
tos concretos de violência explícita e implícita contra
crianças e adolescentes. Um grande número de pro
postas dessa 11 Conferência foi direcionado para o
necessário reordenamento das instituições e dos
serviços da segurança com vistas a garantir o res
peito às crianças e adolescentes vítimas e a devida
punição e tratamento dos agressores.

Ao mesmo tempo, outro bloco de propostas
foi direcionado para o atendimento a essa parcela
da população vitimada, indicando a necessidade de
reordenamento dos programas e ações de forma
integral. Por isso, atendimento multiprofissional e
multisetorial.

O Brasil é signatário da Convenção Internacib
nal 'dos Direitos da Criança e do Adolescente da
ONU que assegura o princípio de que crianças e
adolescentes são pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento, por isso devem ser tratados com
dignidade e respeito, devendo não ser objeto de
qualquer forma de,neglig~nçia, discriminação, explo
ração, violência, crueldade e opressão.

A lei brasileira, que é o Estatuto da Criança e do
Adolescente, precdPiza que deve haver atendimento
especializado às vítimas e define também que deve
haver punição aos vitimadores. Para cumpri-Ia conta
mos com o apoio dos ilustres pares para aprovação
do projeto de lei.

Sala das Sessões, 12 de agosto .de 1998. 
Deputada Veda Crusius.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA, PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO - CeDI

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI Nº 8.069,·:Di{~~ DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o estatuto da criança e
do adolescente e dá outras 'providências.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• i'" ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,~IVRO "

PARTE,ESPECIAL
-,' TíTULO I

Da Política de Atendimento

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 88 - São dir~trizes da política de atendimento:
I - municipalizaçãq do atendimento;

.......................................................................................
v - integração opéracional de órgãos do Judi

ciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança PÚ
blica e Assistência Social, preferencialmente em um
mesmo local, para efeito de agilização do atendimen
to inicial a adolescente a quem se atribua autoria de
ato infracional; ,

VI- mobilização ,da opinião pública no sentido
da indispensável participação dos diversos segmen
tos da sociedade.
•••••••••••••••••••••••••••••••••• &•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.738/98

Nos te~mos do art. 119,_caput; r;âõ
Regimento 'Interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente detêrminou a abertura
- e divulgação, na Ordem do Dia das Comis
sões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9,de novembro,: de
1998, por cinco sessões. ~,Sgotado o prazo
não foram recebidas emendas'ao projeto."

Sala da Comissão, 20 de novem~r.o de 1998. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretáriq.

Defiro, nos termos do::·art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desa,rq~ivamento, da

PEC nº 631/98 e do PL nº 4738/98. Publi
que-se.

Em 9-3-99, Presidente.-

REQUERIMENTO
(Da Sra. Veda Crusius)

Requer o desarquivamento de pro
posições•

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. EXª, o desarquivamento dos projetos a seguir re·
lacionados, que são de minha autoria:

- PL nº 4.738/98
- PEC nº 631/98
Sala das Sessões, 9 de Março de 1999. - Depu

tada Veda Crusius.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 4.738198

Nos termos do art. 119, caput, I do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comis
sões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27 de maio de 1999,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram recebidas emendas ao projeto.

Salada CCIlmissão, 8 de junho de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei, de autoria da ilustre Deputada
Veda Crusius pretende alterar a redação do inciso V,
dç_artigo 88 da Lei nº 8;069/88 - Estatuto da Criança

.---€ do Adolescente - criando, através da mudança, a
Delegacia ,de Polícia Especializada da Criança e do
Adolescente integrada operacioflalmente por órgãos 
do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segu
ral")ça Pública e Assistê'l)cia Social. Teria por compe
tência, a Delegacia, a prevenção,e repressão aos cri
m'ês praticados contra à criança e, o, ~dolescente e o
ate'ndimento'a'eles quándQ vrtimas de ato infracional.
," " 'Argu'mel'lta, pri~qipal.mente, que a criação de

Delegacia ~ resposta natural aos estudos e avalia
ções do Co'na'nda e dos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescerlte, que através do órgão a ser
criado implementaria 'as orientaçõ'es emanadas' do
Estatuto da'Criança e do 'Adolescente.
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Enfatiza seus argumentos citando nomes de es
pecialistas na área, favorável à criação~proposta, in
vocando ainda a Convenção Internacional dos Direi
tos da Criança e do Adolescente, da ONU, do qual o
Brasil é signatário, que afirma o princípio de que cri
anças e adolescentes são pessoas em condições pe
culiares de desenvolvimento, merecendo tratamento
diferenciado, susceptfvel de ser mais facilmente atin
gido com a criação do órgão.

11 - Voto do Relator

Razão assiste, a nosso ver, ao formalizador da Pro
posta. As crianças e adolescentes necessitam de orien
tação e cuidados especiais. As infrações por eles cometi
das, as impropriedades e violências de que são vítimas
devem ser objeto de tratamento especial a ser Melado
por órgão específico, corno pretende a Proposta.

Na linha dessas considerações não há como
deixar de considerar o PL n'473B'de 1988, da real opor
tunidade, motivo pelo qual votamos, no mérito, pela
sua aprovação.

A adequação que se fizer necessária, nos ter
mos da Lei Complementar n298/95, porcerto será ob
jeto da apreciação pela Comissão competente.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 1999. - De
putada Lídia Quinan, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovoú, unanime
mente, o Projeto de Lei nl! 4.738/98, nos termos do
parecer da Relatora, Deputada Udia Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gíglio - Vi
ce-Presidente; Affonso Camargo, Alceu CoUares,
Almerinda de Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio
Joaquim Araújo, Antônio Palocci, Armando AbrJio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcísio Peron
di, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, Henrique Fontana, Jandira Feghali, João Fas
sareUa, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laura
Carneiro, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Marcondes'
Gadelha, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael Gu
erra, Raimundo Gomes de Matós, Renildo Leal, Sara
iva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Be
zerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.- Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N9 4.81,o-A, DE 1998
(Do Sr. Luiz Mainardi)

Altera o art. 20 da Lei nll 8.036, de 11
de maio de 1990, que "dispõe sobre o
Fundo de Garantia do T~mpo de Serviço
e dá outras providê!1~ia's"; tendo parecer
da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Públic,o pela rejeição deste
e do de nll 1.195/99, apensado (Relator:
Dep. Paulo Rocha).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças E
Tributação (Mérito E Art. 54); E De Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) Art.
24, li) .

*Projeto inicial publicado no DCD de 23-1-99

- Projeto apensado: PL n!l. 1.195/99 (OCO de
9-9-99)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PUBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas 1998
- termo de recebimento de emendas 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMJSSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENT0 DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Ne 4.810/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputàdos, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apr~sentação de emen
das, a partir de 26-11-98, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1998. 
Leila Machado C. de Freitas, pl Secretária.

Defiro, nos termos nos do art 105, Pa
rágrafo Único, do RICO, desarquivamento
das seguinte proposições: PL:s: 1149/95
1811/96,-, 1952/96; 2166/96, 2240/98
4140/98í,4810/98, PDS 236196, PRC 90196,
PEC's: 199/95, 351/96; 382/96

Publique-se. - Em 4-3-99. - Michel Te
mer, Presidente.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Mainardi)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da' Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições, a seguir relacionados, que são de mi
nha autoria:

• PL nº 1.149/95;
•PL n9 1.8~ 1/~6;

.PL nº 1.9521~El;

.PL n9 2.166/96;

.PL nº 2.240/96;

.PL n9 4.140/98;

.PL n9 4.810/98

.PDL n9 236/96;

.PRP n9 090/96;

.PEC nº 199/95; .

•PEC n9 351/96;
.PEC n!! 382196;
Sala das Sessões, 3 de março de 1999. - Depu-

tado Federal Luiz Mainardi, PT/RS. .

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!2 4.810/98

Nos termos do art. 24, § 19 , combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 3-5-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas. emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 11 de maio de 1999. - Ana
mélia Rib~il'Ô Correi~ de Araújo, Secretária.

/

I ..:. Relatório

O Projeto de Lei n9 4.81 O, de 1998, objetiva criar
mais uma hipótese de movimentaçãô da conta vincu
lada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS): para a abertura de microempresa em que o
titular seja o sócio majoritário.

Em sua justificação, o Autor alega que o FGTS é
um patrimônio do trabalhador, que dele faz uso em
momentos diUceis como o desemprego e, também,
para a realização do sonho da casa. própria. Como
nlo existem políticas eficazes voltadas para a gera-

ção de empregos, é importante que o trabalhador
possa lançar mão de seu próprio patrimônio, para
buscar autonomia financeira.

Ao projeto foi apensado o PL n9 1.195, de 1999,
do Deputado Ricardo Rique, que "Altera a Lei n9

8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir a mo
vimentação da conta vinculada ao Fundo de Garantia
do tempo de Serviço para a abertura de microempre
sa e empresa de pequeno porte".

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas aos projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

É certo que o País passa por uma crise de deso
cupação, levando os trabalhadores ao desespero em
virtude da falta de emprego, bem como de recursos
para a sua inserção na atividade econômica por conta
própria. No entanto não é facultando o saque do saldo
das contas vinculadas no FGTS aos trabalhadores ain
da com o vínculo empregatício que criaremos uma for
ma de financiamento de política de geração de renda.

Os recursos do FGTS constituem um pecúlio
para o caso de desemprego, quando aí, sim, depen
dendo do montante do saldo, o trabalhador poderá ins
tituir uma micro ou pequena empresa. Porém não po
demos nos esquecer da importante missão social do
Fundo que é o financiamento de programas de sanea
mento básico, infra-estrutura e moradia popular, proje
tos que'p~~end~lJl. pe um patrimônio permanente.

Além da hipótese da dispensa sem justa causa,
o trabalhador pode movimentar sua conta vinculada
nas seguintes hipóteses: aposentadoria, término do
contrato por prazo determinado, suspensão do traba
lho avulso, falecimento, acometimento de AIDS ou de
neoplasia maligna, inatividade da conta por mais de 3
anos, rescisão de contrato por culpa recíproca ou for
ça maior, extinção total ou parcial da empresa, aquisi
ção de moradia própria e aplicação em quotas de
Fundos Mútuos de Privatização.

Dessa forma, são vários os motivos a exigir dis
ponibilidade financeira do FGTS, justificando o déficit
em suas contas. Em 1998, a arrecadação do FGTS foi
de R$16,7 bilhões, e os saques chegaram a R$17,2
bilhões. Apesar de essa arrecadação ter sido 26,4%
superior a do ano anterior, a relação entre a receita e
os págamentosresultou um quadro negativo na or
dem de R$471 milhões. Em 1999, a situação melho
rou um pouco devido à Reforma da Previdência que
prolongou o tempo para os pedidos de aposentadoria
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(redução de 13,8%). Entretanto, ainda assim, os sa
ques superaram os depósitos em R$215,9 milhões.

Quanto ao objetivo do projeto que é a ger~ão

de renda, o Governo Federal vem desenvolvendo'Q.
PROGER - Programa de Geração de Emprego e
Renda, conjunto de linhas de crédito para financia
mento de empreendimentos econômicos próprios,
tanto na área urbana quanto na área rural. Para essa
última, ainda existe o Pronaf (destinado ao fortaleci
mento da agricultura de base familiar). Esses proje
tos, que visam gerar e manter emprego e renda para
a população, são financiados pelo Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). A aplicação desses recursos
obedece às prioridades definidas pelas Comissões
Estaduais e Municipais de Emprego. O Proger ofere
ce não só o crédito, mas também capacitação geren
ciaI, acompanhamento e assistência técnica, que são
ações importantes para a manutenção do empreendi
mento. Assim, esse programa destina-se às pessoas
que estão trabalhando de maneira informal, aos pro
fissionais recém·formados, aos mini e pequenos pro
dutores rurais, aos pescadores artesanais, aos serin
gueiros, às pequenas e microempresas, às cooperati
vas e associações de produção, formadas por micro
ou pequenos empreendedores, urbanos ou rurais.
São agentes financeiros do Proger o Banco do Brasil,
o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social.

Ante o exposto, entendemos que, apesar de o
Proger e os outros programas citados~não serem ide
ais para resolver o grave problema do de~emprego no
País, não é o saque do saldo da conta vinculada do
FGTS que irá resolver esse problema, que depende
de uma política mais ativa por parte do Governo Fe
deral.

Outrossim, tramita nesta Casa o Projeto de Lei
nll 913/91, aprovado na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e na de Finanças e
Tributação. Hoje, encontra-se na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. Ao referido projeto fo
ram apensadas 102 proposições, sendo que 66 tra
tam da movimentação da conta vinculada pelos mais
variados motivos. As proposições que dispõem sobre
o saque do FGTS para o desenvolvimento de ativida
de própria ou autônoma foram rejeitadas nos termos
dos Substitutivos apresentados pelas Comissões. A
apensação dos projetos foi realizada até dezembro
de 1997. De lá para cá, os parlamentares apresenta
ram inúmeras proposições para o mesmo fim.

Essas são as razões pelas quais somos pela re
jeição dos Projetos de Lei nll 4.81 O, de 1998 e 1.195,
de 1999.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Rocha, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
Rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 4.81 0/98
e o Projeto de Lei nº 1.195/99, apensado, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Paulo Rocha.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente;' Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguel/i, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente' ~

lIPROJETO DE LEI N!! a-A, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei
nll 8.036, de 11 de maio de 1990, para per
mitir a movimentação da conta vinculada
do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço - FGTS aos 50 (cinqüenta) anos de
idade; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Pú
blico pela rejeição deste e do de nll

1.554/99, apensado (relator: Dep. Paulo
Rocha).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e SeD{iço Público; de Finanças e
Tributação (Mérito); e de.Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54) - art. 24, li)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
li - Projeto apensado: PL 1.554/99
'li - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº8.036, de 11 de maio de

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:

"Art. 20 ..

XIII - a partir dos 50 (cinqüenta) anos
de idade."

Art. 2!! Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS possui um volume de recursos superior a R$60
bilhões, constituído pelo somatório dos saldos de mais
de 40 milhões de contas vinculadas, cujos titulares são
trabalhadores que mantêm ou mantiveram vínculos
empregatícios no mercado formal de trabalho.

Esses trabalhadores, no entanto, não têm liber
dade para movimentar o saldo de suas contas vincu
ladas quando julgarem conveniente. O FGTS só pode
ser retirado em caso de extinção involuntária do con
trato de trabalho, para aquisição de moradia própria,
por aposentadoria, em caso de doença grave (AIDS
ou neoplasia maligna), por falecimento do trabalhador
e, mais recentemente, para a aquisição de cotas de
fundos mútuos de privatização.

Entendemos, por conseguinte, que é fundamen
tai ampliar, para o trabalhador, as possibilidades de
acesso aos recursos de sua conta vinculada, sem
comprometer o equilíbrio financeiro do Fundo, que é
importante fonte de financiamento de habitações po
pulares e sistemas de saneamento básico.

Nesse sentido, propomos que o titular da conta
vinculada possa sacar seu saldo a partir dos 50 anos de
idade. Ésabido que a grande maioria dos trabalhaljores
brasileiros ingressa no mercado de trabalho c~ommenos
de 18 anos de idade, enquanto mais da meta e dos
ocupados é a~sorvida por atividades informais Assim,
esse novo critério de movimentação dos re rsos do
FGTS permitirá o saque àqueles que, t~nd trabalhado
durante 30 ou 35 anos, sem poderem c mprovar inte
gralmente seu tempo de serviço; po~ m ter acesso,a
uma soma que é sua de di~o;equiJ5arando-os àqueles
que podem movimen~conta vinculada nessa idade,
por motivo de aposentadoria.

Pelas razõis expostas, temos a certeza de con
tar com o apoio)dos ilustres Deputadas e Deputados à
aprovação do presente projeto de lei.

Sala d. Sessões, 3 de fevereiro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI"

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe Sobre O Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

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

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de
Privatização, regidos pela Lei nº6.385, de 7 de dezem
bro de 1976, permitida a utilização máxima de 50% (cin
qüenta por cento) do saldo existente e disponível em
sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, na data em que exercer a opção.

-InCiso regulamentado pelo Decreto ne 2.430, de
17-12-1997.

PROJETO DE LEI N!l1.554, DE 1999
(Do Sr. Fernando Zuppo)

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir ao trabalhador com sessenta
anos ou mais a movimentação de sua
conta vinculada no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

(Apense-se ao Projeto de Lei Nº 8, de
1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de março

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XIII:

"Art. 20 ..
XIII - quando o trabalhador tiver ses

senta anos ou mais de idade."
Art. 21i Esta'lei entra em vigorna data de sua pu

blicação.

Justificação

Estamos no Ano Internacional do Idoso. Há qua
se duas década!?, o tema "terceira idade"vem desper
tando a atenção de todo o mundo nos mais variados
campos da atividade humana: medicina, turismo, la-
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zer, comércio, produção industrial e, como não pode
ria deixar de ser, no campo da política.

Nosso País registra, atualmente, cerca de treze
milhões de pessoas com mais de sessenta anos e,
por projetar uma expectativa de vida crescente, prevê
trinta milhões de idosos para o ano 2.025.

Essa perspectiva tem merecido a atenção dos
nossos poderes constituídos para a problemática da
terceira idade, no sentido da adoção de medidas de
apoio a esse segmento de cidadaõs, especialmente
no tocante à implementação de políticas sociais que
estejam em consonância com a nova realidade mar
cada pela mudança do perfil democráfico brasileiro.

Este projeto de lei pretende possibilitar ao traba
lhador sexagenário a oportunidade de poder usufruir,
com saúde e energia, de um patrimâonio que lhe per
tence por direito e para o qual contribuiu durante toda
a sua vida profissional.

Destarte, estamos propondo, nesta iniciativa,
que aos maiores de sessenta anos seja legalmente
permitida a movimentação da sua conta vinculada no
FGTS, como parte de uma política condizente com a
necessidade de se prestar atendimento diferenciado
ao idoso nas diversas áreas da atividade humana.

Entendendo que a matéria deste projeto de lei
representa uma justa aspiração dos cidadãos que ca
minham para a terceira idade, solicitamos o apoio dos
ilutres Pares desta Casa para a sua aprovação.

Sala das Sesões, 24 de agosto de 1999. 
Deputado Fernando Zuppo.

"lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI"

lEI N!l 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe Sobre O Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa
ções:
......................................................................................

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de
Privatizaçáo, regidos pela Lei n!l 6.385, de 7 de dezem
bro de 1976, permitida a utilização máxima de 50%
(cinqüenta por cento) do saldo existente e disponível
em sua conta vinc.ulada do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço, na data em que exercer a opção.

"Inciso regulamentado pelo Decreto n!1 2.430, de
17-12-1997.

§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e " assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetua
dos na conta vinculada durante o período de vigência
do último contrato de trabalho, acr.~scida de juros e
atualização monetária, deduzidos 9s saques.
......................................................! .

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N28/99

Nos termos do art. 24, § 1!l e 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 17-5-99, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 25 de maio de 1999. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n!l 8, de 1999, visa permitir a
movimentação da conta vinculada do FGTS aos tra
balhadores a partir de 50 anos de idade.

Em sua justificação, o Autor alega que o FGTS
possui R$60 bilhões, cujos titulares são trabalhado
res que mantêm ou mantiveram vínculos empregatíci
os no mercado formal de trabalho. No entanto esses
trabalhadores não têm liberdade para movimentar o
saldo dessas contas quando julgarem conveniente, a
não ser por algumas hipáteses, razão pela qual en
tende que é fundamental ampliar o acesso a esses re
cursos, notadamente para os trabalhadores acima de
50 anos que, apesar de trabalharEJm por 30 ou 35
anos, não conseguem comprovar esse -tempo para
fins de aposentadoria. Assim, nada mais justo que es
sas pessoas saquem o saldo das contas vinculadas
como se aposentados fossem.

Ao projeto, foi apensado o PL n!l1.554, de 1999,
do Deputado Fernando Zuppo, que "Acrescenta dis
positivo ao art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir ao trabalhador com sessenta
anos ou mais a movimentação de sua conta vinculada
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".
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Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas aos projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Não somos insensfveis ao drama dos milhões
de brasileiros que trabalham na economia informal e,
por isso, não conseguem se aposentar após 30 ou 35
anos de serviço. Porém, entendemos que muitos de
les, apesar de não conseguirem se aposentar por
tempo de serviço, o farão por idade, podendo assim
movimentar a sua conta vinculada. Isso também
acontecerá se o trabalhador permanecer por três
anos ininterruptos fora do regime do FGTS, quando
sua conta deixará de receber depósitos, tornando-se
inativa. Nesse caso, o saque será efetuado a partir do
mês de aniversário do titular da conta.

Outrossim, o trabalhador com mais de 50 anos,
sem registro em carteira, poderá movimentar sua
conta vinculada pré-existente nas seguintes hipóte
ses: aquisição da casa própria, se for acometido do
vfrus HIV ou de neoplasia maligna e para a aplicação
em quotas de Fundos Mútuos de Privatização.

Os recursos do FGTS tem como principal finali
dade a constituição de um pecúlio para o caso de de
semprego involuntário. Todavia não podemos nos es
quecer da importante missão social do Fundo: o fi
nanciamento de programas de saneamento básico,
infra-estrutura e moradia popular, projetos que de
pendem de um patrimônio permanente.

Dessa forma, são vários os motivos a exigir dis
ponibilidade financeira do FGTS, justificando o déficit
em suas contas. Em 1998, a arrecadação do FGTS foi
de R$16,7 bilhões, e os saques chegaram a R$17,2
bilhões. Apesar de essa arrecadação ter sido 26,4%
superior a do ano anterior, a relação entre a receita e
os pagamentos resultou um quadro negativo na or
dem de R$471 milhões. Em 1999, a situação melho
rou um pouco devido à Reforma da Previdência que
prolongou o tempo para os pedidos de aposentadoria
(redução de 13,8%). Entretanto, ainda assim, os sa
ques superaram os depósitos em R$215,9 milhões.
Outrossim, tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº
913/91, aprovado na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e na de Finanças
e Tributação. Hoje, o referido projeto está na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação. Ao
referido projeto foram apensadas 102 proposições,
sendo que 66 tratam da movimentação da conta
vinculada pelos mais variados motivos, inclusive
para os maiores de 60 anos de idade ou 30 anos

de serviço. Outras sugerem o saque quando o tra
balhador tenha completado 1, 10 ou 35 anos de
serviço ou alcançado a idade para a aposentadoria.
As referidas proposições foram rejeitada pelos
Substitutivos apresentados pelas Comissões. A
apensação dos projetos foi realizada até dezembro
de 1997. De lá para cá, os parlamentares apresen
taram inúmeras proposições para o mesmo fim.

Ante o exposto, somos pela rejeição dos Proje
tos de Lei nºs 8 e 1.554, ambos de 1999.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
Rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 8/99 e o
Projeto de Lei nº 1.554/99, apensado, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Paulo Rocha.

Estiveram presentes os senhores Deputados: 
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e Medei
ros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Avenzoar
Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Her
culano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vieira,
José Múcio Monteiro, Lafre Rosado, Luciano Castro,
Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga,
titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala dacomissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nº 77-B, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Acresce os incisos XIII, XIV e XV, ao
art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de
1990; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação deste e dos de nºs. 93/99, 179/99,
378/99, 557/99, 599/99, 847/99, 850/99,
940/99 e 1.485/99, apensados, com subs
titutivo (relator: Dep. Pedro Wilson); e da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela rejeição deste e

o
dos de n s. 93/99, 179/99, 378/99, 557/99,
599/99, 847199, 850/99, 940/99 e 1.485/99,
apensados, contra o voto do Deputado
Ricardo Rique, cujo parecer passou a
constituir voto em separado (relator: Dep.
Luciano Castro).
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(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação
(Mérito e art. 54); e de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11, g).

* Projeto inicial publicado no OCO de 16-3-99

- Parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto publicado no OCD de 11-12-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 77-AJ99
(Apensados: P~s n!ls 93/99, 179/99, 378/99,

557/99,599/99,847/99,850/99,940/99 e 1.485/99)

Nos termos do art. 119, caput, I e § Iº, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto e a seus apensados.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

PARECER VENCEDOR

1- Relatório

Pretende o presente projeto de lei conceder ao
trabalhador o direito à movimentação de sua conta
vinculada no FGTS para "custear educação de Iº e 2º
graus e cursos universitários, tanto para o titular da
conta do FGTS, como para seus dependentes:'

A movimentação da referida conta será operaci
onalizada mediante comprovação de matrícula e de
claração da instituição de ensino informando o valor
das anuidades, podendo, para tal, ser utilizado o mon
tante total dos depósitos.

A este projeto foram apensadas as proposições
seguintes que tratam de matéria análoga:

- PL n!l93, de 1999, da Deputada Jandira Feg-
hali;

- PL nº 179, de 1999, do Deputado Silas Brasi
leiro;

- PL nº 378, de 1999, do Deputado Ricardo
Berzoini;

- PL nº 599, de 1999, do Deputado Manoel Sal
viano;

- PL nº 557, de 1999, do Deputado Pastor Oli- .
veira Filho;

- PL nº847, de 1999, do Deputado Pompeu de
Matos;

- PL nº850, de 1999, do Deputado Pompeu de
Matos;

- PL nº940, de 1999, do Deputado Cunha Bue-
no;

- PL nº 1.485, de 1999, do Deputado Luiz Bit
tencourt.

Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
o projeto foi aprovado unanimemente, em reunião re
alizada no dia 16 de novembro de 1999, nos termos
do Substitutivo apresentado pelo Relator Deputado
Pedro Wilson.

No prazo regimental, nenhuma emenda foi
apresentada ao projeto.

Em reunião ordinária desta CTASp, realizada no
dia 17 de maio de 2000, o parecer do Relator foi rejei
tado e coube a mim, Deputado Luciano Castro, elabo
rar o parecer vencedor.

É o relatório.

,,- Voto do Relator

Em que pese a preocupação do nobre Relator
desta iniciativa com a educação do trabalhador e de
seus dependentes, a matéria deste projeto de lei não
pode prosperar, como veremos.

O FGTS foi criado com o objetivo de constitui
ção de um patrimônio para atender o empregado, es
pecialmente quando despedido sem justa causa, e
como fonte de investimento na área de habitação, sa
neamento e infra-estrutura urbana.

Vale lembrar que é na reserva financeira para
atender o trabalhador desempregado em suas neces
sidades básicas que repousa o objetivo básico norte
ador do FGTS.

Ora, é de domínio público a situação angustian
te dos trabalhadores brasileiros, vítimas de uma crise
econômico-social que tem, no desemprego, sua mais
perversa conseqüência. Assim, a crescente onda de
demissões motiva o acentuado aumento dos saques
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do Fundo, gerando-lhe dificuldades financeiras de
grande porte.

No ano de 1999, os saques no FGTS superaram
os depósitos em 21S,9 milhões. Desde setembro de
1997, a administração do FGTS vem enfrentando dé
ficit no fluxo anual dos recursos, efeito das transfor
mações do mercado ,de trabalho, da inadimplência
dos empregadores e das baixas taxas de crescimento
da economia.

A situação do FGTS é, portanto, bastante deli
cada, com previsões,de agravamento, caso seja favo
rável aos titulares das contas vinculadas a iminente
decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dos rea
justes decorrentes dos quatro últimos planos econô
micos não computados sobre os respectivos depósi
tos. Uma decisão favorável daquele Tribunal poderá
inviabilizar o FGTS, visto que o montante total com
possibilidade de ser recomposto pelo Governo da
União chega a SO bilhões.

Outra boa razão a ser considerada é que a edu
cação do trabalhador e de seus c;\ependentes é uma
obrigação governamental.

A educação fundamental e média do trabalha
dor e de seus filhos tem recebido um atendimento es
pecial por parte dos órgãos responsáveis com a obri
gatoriedade de vagas a todas as crianças em idade
escolar, com a ampliação das oportunidades de edu
cação à distância e ~ progressiva universalizaçâo do
ensino médio gratuito.

Relativamente aos estudantes carentes que de
sejam fazer o curso superior, permanece a legislação
do Crédito Educativo para os alunos que já se encon
tram nele inscritos. Para os demais, o Governo Fede
ral criou o FIES (Fundo de Financiamento ao Estu
dante do Ensino Superior) que pretende dar atendi
mento a um grande número de interessados.

Demais, a maioria dos trabalhadores inscritos
no Fundo dispõe, em sua conta vinculada, de saldos
que, não raro, são insuficientes para pagar um curso
completo. Assim, da decorrente interrupção do curso,
resultaria via de regra, \.Ima aplicação inócua ou pou
co produtiva daqueles recursos.

Pelas razões expostas, somos pela rejeição do
Projeto de Lei nº77-A, de 1999, e de seus apensados:
PL nº 93, PL nº 179, PL nº 378, PL nº.599, PL nº 557,
PL nº 847, PL nº 850, PL nº 940, PL nº1.485, todos de
1999 do Substitutivo aprovado pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, e da emenda supres
siva apresel)tada ao substitutivo nesta Comissão.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Luciano Castro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 77-A/99 e os Projetos de
Lei nOs 93/99,179/99,378/99,557/99,599/99,847/99,
850/99,940/99 e 1.485/99, apensados, contra o voto
do Deputado Ricardo Rique, nos termos do parecer
vencedor do Deputado Luciano Castro.

O parecer do Deputado Ricardo Rique passou a
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e
Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcío Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa; suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.- Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
RICARDO RIQUE

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 77-A, de 1999, visa criar
mais uma hipótese de movimentação da conta vincu
lada do FGTS para custear matrículas e mensalida
des escolares de educação básica, profissional, de
graduação e pós-graduação.

Em sua justificação, o Autor alega que, a cada
dia que passa, torna-se mais difícil para o trabalhador
manter os filhos na escola, em todos os níveis, nota
damente com relação ao curso superior, pois não
existem mais vagas nas universidades públicas, e o
crédito educativo é totalmente insuficiente para cobrir
tal demanda.

Ao projeto foram apensadas as seguintes pro
posições:

- PL nº 93, de 1999, de autoria da De
putada Jandira Feghali, que "Acrescenta in
ciso ao art. 20 de Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, possibilitando ao estudante
universitário a movimentação da conta vin
culada no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, para pagamento das men
salidades escolares em instituições de ensi
no superior, e dá outras providências";
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- PL nº 179, de 1999, de autoria do DEr
putado Silas Brasileiro, que "Acrescenta inciso
ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, a fim de permitir a mo
vimentação da conta vinculada para a liquida
ção ou a amortização de financiamento do
Programa de Crédito Educativo";

- PL nº 378, de 1999, de autoria do
Deputado Ricardo Berzoini, que "Acrescenta
dispositivos ao art. 20 da Lei n!! 8.036, de
1990, para permitir a movimentação da con
ta vinculada ao FGTS quando o trabalhador
estiver cursando a universidade";

- PL nº 599, de autoria do Deputado
Manoel Salviano, que "Dispõe sobre a per
missão para a movimentação da conta vin
culada do FGTS para custeio de despesas
com educação do trabalhador ou seus de
pendentes";

- PL nº 557, de 1999, de autoria do
Deputado Pastor Oliveira Filho, que "Dispõe
sobre a utilização de recursos da conta vin
culada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS para pagamento de matrí
cula e mensalidades escolares";

- PL n!! 847, de 1999, de autoria do
Deputado Pompeo de Matos, que "Dispõe
sobre o uso do Fundo de Garantia, para pa
gamento do Crédito Educativo, por parte do
beneficiário";

- PL nº 850, de 1999, de autoria do
Deputado Pompeo de Matos, que "Autoriza
o uso dos recursos do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço para pagamento de
mensalidades, em curso de 3!! grau";

- PL nº 940, de 1999, que "Acrescen
ta inciso XIII ao art. 20 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências, a fim de permitir a
movimentação da conta vinculada para pa
gamento de mensalidades em entidades de
ensino superior privadas";

- PL n!! 1.485, de 1999, de autoria do
Deputado Luiz Bittencourt, que "Dispõe so
bre o saque do saldo da conta vinculada no
FGTS para custeio de mensalidades escola
res".

Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
o projeto foi aprovado unanimemente, em reunião do

dia 16 de novel'nQro de 1999, nos termos do Substitu
tivo apresentado p-elo Relator Deputado Pedro Wil
son.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao Projeto de Lei nº 77-A/99 e
seus apensados.

É o relatório.

11- Voto-

O Fundo de Garantia do 'Tempo de Serviço
(FGTS) foi criado em 1966, visando proteger o traba
lhador, em caso de dispensa sem justa causa e na
aposentadoria, bem como os dependentes do titular
falecido, mediante a formação de uma conta vincula
da ao contrato de trabalho.

Os recursos do FGTS são aplicados em benefí
cio de toda a sociedade, financiando a casa própria
(notadamente a moradia popular), saneamento bási
co e infra-estrutura.

O FGTS é regido por normas e diretrizes esta
belecidas por um Conselho Curador, composto por
representantes do Governo, dos, trabalhadores e dos
empregadores.

O Fundo tem como principal fonte de receita a
contribuição mensal efetuada pelos empregadores,
correspondente a 8% ou 2% da sobre a folha de salá
rios de seus empregados. Essa contribuição é reco
lhida na Caixa Econômica Federal, ou nos demais
bancos, e posteriormente destinada à conta vincula
da do trabalhador.

A Lei nº8.036, de 11 de maio de 1990, que atu
almente regula o FGTS, estabelece as seguintes hi
póteses de movimentação das contas vinculadas:

- aposentadoria;
- término do contrato por prazo deter-

minado;
- suspensão do trabalho avulso;
- falecimento;
- quando o trabalhador for portador

do vírus HIV ou de neoplasia maligna;
- quando a conta estiver inativa por

mais de 3 anos;
- em caso de rescisão de contrato por

culpa recíproca ou força maior;
- extinção total ou parcial da empresa;

e
-' aquisição de moradia própria.

A Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, inclui
mais uma hipótese de saque do FGTS: a aplicação em
quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos
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pela Lei nº6.385, de 1,de dezembro de 1976, permitida
a utilização máxima de 50% do saldo existente e dis
ponível na conta vinculada do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.

O FGTS, segundQ dados da Caixa Econômica
Federal, tem um patrimônio de cerca de R$51 bi
lhões, dividido em 62 milhões de contas ativas e 9 mi
lhões inativas.

Esse patrimônio todo pode muito bem servir de
mais uma fonte de recursos para a educação, tão mal
tratada em nosso País, haja vista a precariedade da
escola pública, a exceção do ensino superior, que é
acessível, na maioria das vezes, aos estudantes ori
undos da classe mépia que cursaram o ensino médio
em escolas particulares.

Dessa forma, vemos os estudantes mais aqui
nhoados estudando ,nas universidades públicas en
quanto aqueles menos favorecidos economicamente,
quando podem, pagam altas mensalidades escolares.

Assim, nada mais justo que os trabalhadores
possam sacar seus saldos nas contas vinculadas do
FGTS para o pagámento de matricula e mensalida
des escolares dele ou de seus dependentes nos cur
sos de educação básica, de educação profissional,
de graduação e de pôs-graduação. Os recursos do
FGTS também poderão ser usados para a liquidação
ou amortização de financiamento do Programa de
Crédito Educativo.

Quanto ao incis'o XV proposto pelo Substitutivo
aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, entendemos que se trata de uma condição
do inciso XIII, cuja matéria deve ser tratada na forma
de regulamentação, sob pena de termos duas hipóte
ses de saques para um mesmo fim, razão pela qual
sugerimos a supressão do referido inciso.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 77-A, de 1999 e dos projetos a ele
apensados: PL nº93, PL nºH9, PL nº378, PL nº599,
PL nº 557, PL nº 847, PL nº 850, PL nº 940, PL nº
1.485, todos de 1999, nos termos do Substitutivo

_ aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, cÇ)m a emenda supressíva ora apresenta
da.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2000. - Depu
tado Ricardo Rique.

EMENDA SUPRESSIVA AO SUBSTITUTIVO

Suprima-se o inciso XV do art. 20, acrescentado
pelo art. 1º do Substitutivo ao projeto.,

Sala da Comissão, 27 de abril de de 2000. - De-
putado Ricárdo Rique. '

*PROJETO DE LEI Nº 162-A, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Concede adicional de periculosida
de aos motoristas profissionais; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela re·
jeição, contra o voto do Deputado Pedro
Celso, cujo parecer passou a constituir
voto em separado. O Deputado Pedro
Henry apresentou voto em separado (Re
lator: Deputado Pedro Corrêa).

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

* Projeto inicial publicado no DCD de 20-3-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- votos em separado

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 162199

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1!l, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 4-10-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O projeto em análise classifica como perigosa a
atividade profissional de motorista, garantindo o pa
gamento de adicional de 30% sobre a remuneração.

Não foram recebidas emendas no prazo regi
mental.

Em 24 de maio de 2000, a Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público apreciou o _
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parecer do Relator, Deputado Pedro Celso, que con
cluía pela aprovação do projeto. O parecer foi rejeita
do e fomos designados para elaborar o parecer ven·
cedor pela rejeição do projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O adicional de periculosidade é devido, nos ter
mos do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho,
em virtude do "contato permanente com inflamáveis
ou explosivos, em condições de risco acentuado".

Não se deve caracterizar a periculosidade funda
mentando-se na função exercida pelo emprego, mas
sim em razão da exposição efetiva ao fator de risco.

Essa é a postura técnica adequada para soluci
onar o problema da periculosidade e saber quem tem
direito ao adicional. Assim, independente da função
do empregado, se a sua atividade implica o contato
permanente com explosivos ou inflamáveis, terá direi
to à percepção do adicional.

Conceder adicional, seja de periculosidade,
seja de insalubridade, por causa da profissão pode
representar perigoso precedente legislativo, o que
possibilitaria vários casuísmos.

Atualmente os motoristas profissionais que exer
cem a sua atividade nas condições de risco elencadas
no artigo celetista citado, já fazem jus ao adicional.

Em virtude do exposto, votamos pela rejeição do
PL nº 162, de 1999.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Corrêa, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 162/99, contra o voto do
Deputado Pedro Celso, nos termos do parecer vence
dor do Deputado Pedro Corrêa.

O parecer do Deputado Pedro Celso passou a
cofistítuir vóto em separado.

O Deputado Pedro Henry apresentou voto em
separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:"

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e
Medeiros, VicePresidentes; AJexartdre Santos, Aveh
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos,'Fátima Pelaes; 
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Lafre Rosado, Luciano'
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro~Corrêa, ,Ricardo Barros, Ricardo

Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa; suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovai Arantes, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
PEDRO CELSO

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo conce
der aos motoristas profissionais a,dicional de periculo
sidade da ordem de 30% (trinta por cento) sobre_a re
muneração efetivamente percebida.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi
das emendas ao projeto.

É o relatório.

11- Voto

A Constituição Federal, em seu art. 7º inciso
XXIII, permite a concessão, via legislação ordinária,
de adicionais remuneratórios para as atividades pe
nosas, insalubres ou perigosas.

Portanto, a presente iniciativa, da lavra do ilustre
Deputado Rubens Bueno, exercita a permissão cons
titucional em tela, ao propor a concessão de 30%
(trinta por cento) sobre a remuneração efetivamente
percebida, a título de adicional d~ periculosidade, aos
motoristas profissionais.

Em boa hora esta Casa tem a oportunidade de
discutir e esperamos aprovar o presente projeto que,
além de sólidos fundamentos jurídicos e sociais, ho
menageia, pelo mérito, a valorosa categoria dos mo
toristas profissionais.

Esses trabalhadores muito contribuem para o
progresso de nosso País, quer no transporte de pes
soas, quer no transporte de cargas.

E, entretanto, não recebem o mínimo de apoio
para que possam desempenhar, com segurança e efi
ciência, seus misteres laborais.

De fato, o péssimo estado de conservação da
malha rodoviária brasileira, federal e estaduais,- favo-· 
rece a ocorrência de inúmeros acidentes, muitos de
les fatais, que ceifam as vidas de centenas de moto
ristas e passageiros.

.Não bastasse isso, a violência, já de há muito,
chegou às estradas. São assaltos e mais assaltos
onde, a cada instante, a vida dos motoristas profissio
nais, especialmente os que transportam cargas, fica
por um fio. '

, -As estradas não são conservadas, a reprenão
às quadrilhas de"assaltantes não é suficiente, só ree-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira }J! 29353

tando aos motoristas contar com a intervenção divina
e com a própria sorte.

O mínimo que a Câmara dos Deputados pode
fazer é conceder aos motoristas profissionais brasilei
ros um adicional remuneratório de periculosidade,
como o proposto pelo ilustre Deputado Rubens Bue
no, de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração
efetivamente percebida.

Convém destacar que a incidência sobre a· re
muneração não é inovação no sistema jurídico, já que
o mesmo tratamento é dispensado aos eletricitários,
nos casos de permanência habitual em área de risco
e em situação de exposição contínua aos riscos do
contato com a eletricidade.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Proje
to de Lei nº 162, de 1999, dele ressaltando, mais uma
vez, seus fundamentos jurídicos e sociais.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999.
Deputado Pedro Celso, Relator.

VOTO DO DEPUTADO PEDRO HENRY (VISTA)

O Projeto de Lei nº 162, de 1999, visa conceder
adicional de periculosidade aos motoristas profissio
nais, que terão direito ao acréscimo de 30% sobre a
sua remuneração.

A proposta não atenta para as variáveis comple
xas que caracterizam o exercício da profissão de mato
rista. Nela não são levadas em consideração os asp~
tos técnicos sobre as normas de saúde e segurança no
trabalho; os impactos sobre o mercado de trabalho, haja
vista a diversidade do exercício da profiss~o (transporte
individual ou coletivo de passageiros, transporte de car
gas, transporte urbano, intermunicipal, interestadual e
internacional) e a liberdade contratual.

Em relação ao pagamento de adicionais sob o
ponto de vista das normas de saúde e de segura!1ça
no trabalho, temos que a concessão do adicional de
periculosidade está ligada a uma série de fatore~ de
mensuração do perigo no exercício da profissão. Des
sa forma, alguns motoristas já têm direito ao referido
adicional de acordo com a espécie~ carga transpór
tada. Se o motorista transporta tanque de combustíve
is ou inflamáveis, faz jus ao acréscimo de 30% sobre
sua remuneração, além de aposentadoria especial aos
25 anos de contribuição. Se o motorista transporta câ
mara frigorífica ou material radioativo e ajuda na carga
e na descarga do caminhão, tem direito ao adicional de
insalubridade correspondente a 10%, 20% ou 40% so
bre o salário mínimo ou su~ remuneração, conforme a
exposição a agentes nocivos à sua saúde. A conces
são direta e geral dos adicionais de insalubridade ou

de periculosidade afronta o princípio que rege o paga
mento desses adicionais sobre a remuneração, cuja
lógica é de inicialmente.procurar eliminar os riscos à
saúde e à segurança do trabalnador. Enquanto isso
não é possível, paga-se o adicional. Não existe uma
presunção de peric~!osidade; mas uma análise da ex
tensão do perigo, ~e acordo com critérios subjetivos do
exercício da atividade laboral.

Ainda sobre o aspecto das normas de saúde e
de segurança do trabalho, modernamente, quando se
fala em riscos do trabalho, privilegia-se a prevenção
em detrimento da indenização, sob o argumento de
que a saúde do trabalhador não se vende.

Relativamente ao aspecto econômico, temos
que um aumento generalizado na remuneração dos
motoristas (30%) teria um impacto negativo sobre o
mercado de trabalho, bem como sobreas finanças das
empresas, tendo em vista o aumento considerável nos
custos, que refletiria em toda a economia nacional com
a elevação nos preços do frete e das tarifas do trans
porte público. Nesse ponto, o presente projeto vai de
encontro à realidade social do País, na qual os empre
sários e trabalhadores estão unindo esforços com o
objetivo_de manter os atuais postos de emprego, medi
ante salários compatíveis com o mercado de trabalho
nacional. Caso a proposta seja aprovada, poderemos
ter os seguintes efeitos negativos na já precária estabi
Iic;fade do mercado de trabalho: redução dos quadros
de motorista nas empresas, além da inibição da cria
ção de empregos no setor, bem como o aumento do
preço dos fretes, apenando tadá a sociedade, princi
palmente a po~ulaçã~ de baixo poder aquisitivo.

, So~ o a,specto das .relações de trabalho, é mis
ter que ~rabalh~dores e, empregadores continuem a
incr~mentar o instituto da ,negociação coletiva que
permite acordos ou convenções coletivos de confor
midade com a realidade -econômica da empresa ou
do setor. Por meio de instrumentos negociais, é possí
velo estabelecimento de cláusulas que possibilitem o
acréscimo de direitos aosjá expressos na lei, visando
a melhoria das condições de trabalho, a exemplo da
jornada, remuneração; adicionais etc. Como exemplo,
temos o caso dos motoristas profissionais dos servi
ços de transporte urbano de Aracaju (SE) que obtive
ram um reajuste nos seus salários de 2%. Já os moto
ristas de Curitiba (P~) conseguiram um reajuste de
5%, entre tantas outras categorias e localidades. A di
ferença ~ntre os reajustes concedidos decorre da si
tuação econômica das regiões, permitindo que se
possa atender a referida categoria profissional sem,
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no entanto, onerar em"demasia os preços pagos pela
população, no caso das tarifas de transpôrte público.

Essas são as razões pelas quais somos pela re
jeição do PL n2 162, de 1999.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2000. - Depu
tado Pedro Henry.

*PROJETO DE LEI N2 382-B, DE 1999
(Do Sr. Nilson Mourão e outros)

Dispõe sobre a mudança do nome
do Aeroporto Internacional Presidente
Medici, de Rio Branco, para Aeroporto
Internacional Chico Mendes; tendo pare
ceres: da Comissão de Viação e transpor
tes, pela aprovação deste e da emenda
apresentada na Comissão, com substituti
vo (relator: Deputado Aloizio Santos); e da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, pela aprovação deste e do substitu
tivo da Comissão de Viação e Transportes
(Relator: Deputado Éber Silva).

(Às Comissões de Viação e Transportes;
de Educação, Cultura e Desporto; e de Consti
tuição e Justiça e Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

"'Projeto inicial publicado no OCO de 24-3-99

- Parecer da Comissão de Viação e Transpor
tes publicado no DCD de 16-10-99

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 382-A, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § Iº, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, aS~ Presi
denta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 25 de ou
tubro de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Nil
son Mourão e outros 45 Parlamentares "dispõe sobre
a mudança do nome do Aeroporto Internacional Pre
sidente Médicí, de Rio Branco, para Aeroporto Inter
nacional Chico Mendes".

Na justificação destaca o Autor:

"Este Projeto de Lei tem como obje
tivo prestar justa homenagem a Chico
Mendes, líder seringueiro e defensor da
Floresta Amazônica e dos povos que
nela vivem, tendo em vista que será inau
gurado, nos pr6ximos meses, o novo ae
roporto ."

Distribuído à Comissão de Viação e Transportes
recebeu uma emenda do próprio autor que se fez ne
cessária pela decisão da Infraero em desativaro atual
Aeroporto Internacional de Rio Branco, tendo sido ini
ciada aconstrução de um novo aeroporto, atualmente
sem nome e que será inaugurado nos próximos me
ses. Registra que o nome de Chico Mendes designará
o novo aeroporto. A emenda foi aprovada, assim
como o projeto nos termos de um Substitutivo.

Encaminhado a esta Comissão de Educação,
Cultura e Desporto foi aberto o prazo para apresenta
ção de emendas ao projeto, a partir de 25 de outubro
de 1999. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

A alteração pretendida está de acordo com a le
gislação em vigor evem ratificada pela vontade popular.

A Lei nº 1.909, de 21 de julho de 1953, no seu
art. 1º estabelece que os aeroportos brasileiros terão
em geral a denominação das próprias cidades, vilas
ou povoados em que se encontrem, declarando-se a
posição norte, sul, leste ou oeste quando houver mais
de uma localidade.

Estabelece ainda que "poderá um aeroporto ou
um aeródromo ter a designação de um nome de bra
sileiro que tenha prestado relevante serviço à causa
da aviação, ou de um fato histórico nacional".

A Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, no §
2º do art. 20, reflete a preocupação do Governo Brasi
leiro em atender aos anseios e às preocupações da
comunidade aeronáutica internacional no tocante à
estabilidade das denominações dos aeroportos, esta
belecendo que "os nomes dos aeródromos e aeropor-
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tos existentes só poderão ser modificados quando
houver necessidade técnica dessa alteração".

A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Có
digo Brasileiro de Aeronáutica), em seu art. 22, deter
mina: liA lista de aeroportos internacionais será publi
cada pela autoridade aeronáutica brasileira, e suas
denominações somente poderão ser modificadas
mediante lei federal, quando houver necessidade téc
nica dessa alteração".

Chico Mendes, nascido Francisco Alves Men
des Filho, era natural de Xapuri, cidade próxima da
capital do Estado do Acre, Rio Branco.

Ficou mundialmente conhecido pela sua luta em
I .... • •

defesa da preservação da Floresta Amazonrca, nascI-
do na floresta e seringueiro de profissão, passou a ser
um verdadeiro símbolo da luta pela conservação do
meio ambiente no Brasil. Fez oposição às atividades
dos grandes latifundiários que estavam destruindo a
vegetação natural para, em seu lugar, implantar pas
tagens para a criação de gado. É o mártir da ecologia.
Foi agraciado com o prêmio Global 500, da Organiza
ção das Nações Unidas pelo seu trabalho de criação
de cinco Reservas Extrativistas.

Justa homenagem ao brasileiro que por meio de
sua vida na floresta, organizando os seringueiros e os
trabalhadores rurais, demonstrou que a luta ecológica
é uma luta do povo.

Assim sendo, votamos pela aprovação do PL nº
382/99 nos termos do Substitutivo e da emenda apro
vada na Comissão de Viação e Transportes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Éber Silva,Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 382-A/99, com adoção do
substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Éber Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir Lu
cas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada,
Celcita Pinheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Luis Barbosa, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Renato Silva e Wal
frido Mares Guia.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Pedio Wilson, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!! 465-A, DE 1999
(Do Sr. Geraldo Magela)

Inclui inciso no Art. 20 da Lei nli
8.036, de 11 de maio de 1990, e dá outras
providências; tendo parecer da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público pela aprovação (Relator: De
putado Paulo Rocha).

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço PÚblico; de Finanças e Tribu
tação (mérito e Art. 54);e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24,11)

"Projeto inicial publicado no OCO de 13-4-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!465/99

Nos termos do art. 24, § 1º e 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 17-5-99, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 25 de maio de 1999. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe pretende a inclusão
de um novo inciso ao artigo 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O artigo 20 trata das situações em que a conta
individual do FGTS poderá ser movimentada.. Preten
de o projeto incluir nova hipótese de saque, visando a
liberação do saldo para a aquisição de lote com fins
de construção de imóvel residencial.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas.

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

O FGTS tem cumprido, historicamente, uma
função social das mais importantes, possibilitando ao
trabalhador a aquisição de imóvel próprio.

A lei nº8.036/90, contudo, apenas prevê a possi
bilidade de saque para liquidação ou amortização de
prestações decorrentes de financiamento habitacional
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
ou do saldo devedor do financiamento, e para paga
mento total ou parcial do preço da aquisição de mora
dia própria, no caso, imóvel construído, observadas,
em ambos os casos, algumas condições específicas.

Mais recentemente, o Conselho Curador do
FGTS estabeleceu que os recursos das contas indivi
duais poderão ser utilizados, também, para a constru
ção do imóvel, observadas as mesmas condições bá
sicas em vigor para aquisição de imóvel residencial:
não ser promitente comprador ou proprietário de imó
vel residencial, concluído ou em construção, financia
do no SFH, em qualquer parte do território nacional;
não ser promitente comprador ou proprietário de imó
vel residencial, concluído ou em construção, no muni
cípio de residência ou onde exerça sua ocupação
principal; e comprovar tempo de trabalho mínimo de 3
anos sob o regime do FGTS.

Esta Comissão do Trabalho, de Administração
e Serviço Público apreciou o PL nº 913, de 1991, ao
qual foram apensados inúmeros outros projetos, to
dos dispondo acerca do FGTS. Naquela oportunida
de, aprovou-se um substitutivo alterando a legisla
ção sobre o FGTS, estabelecendo-se como uma das
hipóteses que permite a movimentação do saldo das
contas vinculadas "o pagamento total ou parcial do
preço da aquisição ou de construção de moradia
própria ..." (art. 24, inc. VII). O referido projeto foi
igualmente aprovado pela Comissão de Finanças e
Tributação, aguardando, no momento, parecer dà
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Como podemos observar, o projeto de lei em
epígrafe não se encontra compreendido no substituti
vo aprovado nesta Comissão e tampouco, na legisla
ção vigente, pois se trata de pérmitir a utilização do
FGTS para a aquisição de lote.

A proposição apresentada pelo ilustre Deputado
Geraldo Magela vem suprir essa lacuna existente na
Lei nº 8.036/90, e mantida no substitutivo ao Projeto
de Lei rº 913, de 1991, razão pela qual opinamos fa
voravelmente à sua aprovação.

Sala da"Comissão, de maio de 2000. - Deputa
do Paulo Rocha, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou, unanimemente, o Projeto de Lei n2 465/99, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Paulo Rocha.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; AlexalJdre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!!533-B, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Limita alienação óu concessão de
terras públicas na faixa de fronteira e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pelá rejeição, contra
os votos dos Deputados Paulo Rocha,
Paulo Paim, Avenzoar Arruda, Pedro Cel
so, Vanessa Grazziotin, José Pimentel,
Pedro Eugênio e Laíre Rosado, cujo pare
cer passou a constituir voto em separado
(Relator: Deputado José Militão); e da
Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, pela rejeição (Relator:
Deputado João Herrmann Neto).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
Art. 24,11)

"'Projeto inicial publicado no DCD de 24-4-99

- Parecer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público publicado no OCO de
11-12-99

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- _parecer do relator
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- parecer da Comissão

COMISSÃO DE 'RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
, ,

PROJETO.DE LEI Nl! 533-A199

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 1gdo Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou" a -abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Co'missões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 3-4-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto. '

Sala da Comissão, 10 de abril de 2000. - Wal
bia Lóra, Secretária.

I - Relatório

O projeto em epfgrafe, de autoria do ilustre De
putado Enio Bacci, pretende alterar o caput do art. 8g,
da Lei ng6.634, de 2 de maio de 1979, que "dispõe so
bre a faixa de fronteira, altera o Decreto-Lei ng1.135,
de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências",
para proibir a alienação e a concessão de terras públi
cas, na faixa de fronteira, com dimensõe$ superiores
a mil hectares.

Em sua justificativa, o nobre autor não apresen
ta razões para a mudança pretendida, apenas menci
ona qual é a dimensão limite atual - três mil hectares
- e aduz que o § 1º'do art. 8º permite que, com autori
zação do Senado Federal, seja possfvel alienarem-se
e concederem-se terras na fronteira, que excedam o
limite estabelecido no caput do artigo.

Apreciado na Comissão de Trabalho, Adminis
tração e Serviço Público, a proposição foi rejeitada,
nos termos do ~arecer Vencedor, do Deputado José
Militão.

No prazo regimental, o Projeto de Lei ng533, de
1999, não recebeu emendas nesta Comissão Técnica.

Em relação aos reflexos do texto do art. 188, §
19;"da Constituição Federal de 1988, sobre-a lei ng 
6.634, de 2 de maio de 1979, deixo de me manifestar,
uma vez que a matéria não integra o campo temático
da CREDN.

Oportunamente, se entender pertinente, a dou
ta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
se pronunciará sobre a recepção,_ou não, pela Consti
tuição Federal de 1988, do caput do art. 8º, da Lei ng

6.634, de 2 de maio de 1979.

Em face do exposto, voto pela rejeição deste
Projeto de Lei nº 533, de 1999.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000.- Depu
tado João Herrmann Neto, RELATOR.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, re
jeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n"º533/99, nos
termos do parecer do relator, Deputado João Herr
mann Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly - Presidente, Vittorio Medioli, Neí
va Moreira - Vice-Presidentes, Antonio Carlos Pan
nunzio, Amon Bezerra, Clovis Volpi, Coronel Garcia,
José Carlos Martinez, José Teles, Magno Malta, Pau
lo Mourão, Celso Gighio, Alberto Fraga, De Velasco,
Elcione Barbalho, Lamartine Poselia, Mário de Olivei
ra, Paulo Kobayashi, Synval Guazzelli, Antônio Feijão,
Edison Andrino, Aroldo Cedraz, Átila Lins, Cláudio
Cajado, Francisco Rodrigues, Joaquim Francisco,
José Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Abelardo Lupion,
Aracely de Pauta, Virgílio Guimarães, Waldomiro Fio
ravante, José Genoíno, Pedro Wilson, Aldir Cabral,
Haroldo Lima, Roberto Balestra, Airton Dipp, Aldo
Rebelo, Pedro Valadares, João Herrmann Neto e Ro
berto Argenta.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

*PROJETO DE LEI Ng 899-A, DE 1999
(Do Sr. Ivan Paixão)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
fornecimento da Certidão de Nascimento
pelos cartórios de registro nos hospitais
e maternidades públicas, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela inconstitucionalidade e injuridicidade
(Relator: Deputado Geovan Freitas).

(À Comissão de Constituição e J!Jstiça
e de Redação - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-6-99

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NI! 899/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 19, I, da Resolução nl! 10/91 , o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para apresentação de
emendas a partir de 22-11-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999.
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

1- Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Ivan Paixão, quer obrigar os cartórios de
registro a manter em maternidades e hospitais públi
cos "estruturas com capacidade de emissão de Certi
dão de Nascimento, para atendimento de cidadãos".
Obriga as maternidades e hospitais públicos a forne
cerem espaço físico e equipamento mínimo para o
funcionamento das "estruturas" retrocitadas, dan
do-lhes prazo de seis meses para iniciarem o atendi
mento. Aplica aos infratores a perda da delegação de
que trata o art. 236 da Constituição Federal.

Afirma, dentre outros argumentos, que a "propo
sição tem por fundamento, não onerar cartórios ou
transferir responsabilidade que são do cidadão, mas
garantir que aos desvalidos da população nacional...
participem... do processo de modernização por que
passa a sociedade brasileira".

Ao Projeto, no prazo, não foram apresentadas
emendas.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
-Retlação-compete, nos-termos do art.-24, li, do Regi
mento Interno, conclusivamente, apreciar a proposi
ção sob os aspectos de constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e mérito.

Em que pesem as boas intenções' do autor, o
Projeto de Lei nl! 89~ de 1999, é inconstitucional.

~ssim, nossa Constituição Federal em seu arti
go 96 estabelece comà competência privativa dos tri
bunais dispor sobre as atribuições e o funcionamento
dos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem

como dos seus serviços auxiliares e das suas secre
tarias. Os órgãos cartorários são auxiliares da Justi
ça. E é por isso que são as Corregedorias dos Tribu
nais de Justiça que estabelecem as tabelas de custas
e emolumentos dos serviços notariais e de registro, e
que provêem por meio de concurso público os cargos
dos notários nas respectivas serventias.

Por outro lado, os hospitais públicos são órgãos
do Poder Executivo, vinculados ao Ministério da Saú
de. Em sendo assim, a iniciativa da lei que diga respe
ito a eles cabe privativamente ao Presidente da Repú
blica, nos termos do artigo 61, § 11!, 11, b da Constitui
ção Federal.

Como já é entendimento desta Comissão que a
proposta tida como inconstitucional é injurídica, sob o as
pecto da juridicidade não apreciaremos a proposição.

Por tais razões deixamos de analisar os aspec
tos de técnica legislativa e mérito.

Deste modo, voto pela inconstitucionalidade e
injuridicidade do Projeto de Lei n9 899, de 1999.

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2000. - De
putado Geovan Freitas, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici
dade do Projeto de Lei nl! 899/99, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Geovan Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho , Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marche
zan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro
Filho, Osmar Serraglio, Antônio Carlos Konder Reis,
Darci Coelho, Jaime Martins, Moroni Torgan, Paulo
Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Geraldo
Magela, José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda,
Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José
Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Bispo Ro
drigues, Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet, Nelo Rodolfo,
Mauro Benevides, Ricardo Izar, Themístocles Sam
paio, Átila Lins, Luís Barbosa, Vic Pires Franco, Pro
fessor Luizinho, qleonâncio Fonsecà, Dr. Benedito
Dias, Wagner Salustiano e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente..
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"PROJETO DE, LEI Nl!914-A, DE 1999
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Disp6~sobre compensação de cré
ditos tributários; tendo parecer da Co
missão de' Trabalho, de Administração e
Serviço .P~blico pela rejeição (Relator:
Deputado' Eduardo Campos).

(Às ~ort;lissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Finanças e Tribu
tação (Mérito e art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 30-6-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

"SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do r.elator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TF4J\BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl!914199

Nos termos do art. 24, § 1!l e do art. 119, ca
put, I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ord~m do Dia das Comissões - de
prazo para apres~ntação de emendas, a partir de
19-8-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 1999. 
Sueli de Souza, Secretária substituta.

'I - Relatório

A proposição em exame visa autorizar a União e
as autarquias federais a compensar, total ou parcial
mente, o valor das despesas com passagens aéreas
emitidas a seu favor com os débitos tributários das em
presas de aviação emitentes dos respectivos bilhetes.

O autor alega que as dívidas tributárias das em
presas aéreas vêm-se avolumando'ao mesmo tempo
em que o governo federal despende consideráveis
quantias com a compra de passagens aéreas, sendo
razoável nesse contexto a utilização do instituto da
compens~ção, previsto no Códig~ ,Civil e na legisla
ção tributária.

Além desta Comissão, deverão manifestar-se
sobre a matéria as Comissões de Finanças e Tributa
ção e de Constituição e Justiça e de Redação.

Não foram oferecidas emendas ao projeto no
prazo regimentalmente aberto para esse fim.

É o relatório.

11 - Vote..' do Relator

A proposição ora relatada envolve sobretudo as
pectos de direito tributário, entre eles o efeito da medi
da proposta sobre a repartição das receitas tributári
as, os quais certamente serão examinados pela dou
ta Comissão de Finanças e Tributação.

No âmbito desta Comissão, deve-se considerar
que na elaboração das normas disciplinadoras das
relações entre a Administração Pública e a coletivida
de, servidores, fornecedores, enfim, ,todo o conjunto
de pessoas que com ela se relacionam, o legislador
tem de estar atento ao princípio da igualdade, basilar
na construção de nosso ordenamento jurfdico.

Trata-se, no caso em exame, de estabelecer a
possibilidade de compensação - que para os con
tribuintes em questão seria compulsória, segundo
se depreende do projeto - de débitos tributários
com os créditos decorrentes do fornecimento de
serviços de transporte aéreo. Sem que se esteja
aqui fazendo uma defesa particular das empresas
envolvidas, entend~mos que a proposta colide com
o princípio citado, uma vez que alcança uma catego
ria específica de fornecedores enquanto tantos ou
tros prestadores de serviços a órgãos e entidades
públicas podem encontrar-se igualmente em débito
junto à Receita Federal ou à Seguridade Social.

Em face do exposto, o voto é peJa rejeição do
projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de . - Deputado
Eduardo Campos, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou, unanimemente. o Projeto de Lei n' 914/99, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Eduardo Campos.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair MenegueJli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano Cas
tro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
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Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga,

-Titulares; Edinho Bez e lédio Rosa; Suplentes.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu

tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nl! 1.078-A, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Acrescenta o inciso XIII ao artigo 3!!
da Lei nl! 9.472, de 16 de julho de 1997, pre
vendo o detalhamento de todas as chama
das nas contas telefônicas; tendo parecer
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação
deste e do de n!! 1.861/99, apensado, com
substitutivo e com complementação de
voto (Relator: Deputado João Magno).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca; e de Constituiçao e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projeto apensado: PL n2 1.861/99
111 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias:

- termo de recebimento de emenda - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emenda ao substitu-

tivo
- complementação de voto
- parecer da Comissão.
- substitutivo adotado pela Comissão.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.078199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão oeterminou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de 8-9-99 a
16-9-99. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto em epígrafe e o apensado, que vêm à
preciação desta Comissão, pretendem acrescentar um
inciso ao art. 32 da Lei n2 9.472197, que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a cria
ção e funcionamento de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais, para disciplinar as informações
a serem prestadas ao consumidor na conta telefônica.

O inciso proposto pela proposição epigrafada
estabelece o direito de o usuário de telecomunica
ções receber, gratuitamente, as contas telefônicas de
forma discriminada, de modo que consiga identificar
todas as ligações efetuadas, sejam locais, interurba
nas ou internacionais, tornando obrigatório constar
das mesmas: o número chamado, a cidade, o estado
ou país de destino, a hora e o dia da ligação, além de
sua duração e do valor cobrado.

Dispõe ainda o projeto epigrafado que a Agên
cia Nacional de Telecomunicações - ANATEL deve
estabelecer prazos, não superiores a três anos, para
que cada uma das prestadoras de serviços de teleco
municações adapte-se à nova regra.

O autor justifica sua proposição ponderando que,
devido ao processo de privatização a que foi submetido
o setor de telecomunicações, atuam hoje no mercado
várias empresas, que adotam diversos procedimentos
no que diz respeito à apresentação da conta ao usuário,
sendo que, em muitos casos, o consumidor vem sendo
prejudicado pela falta de clareza dessas contas.

A proposição apensada acrescenta um inciso ao
§ 32 da Lei n29.472197, para que o consumidor tenha o
direito de solicitar, à empresa prestadora do serviço de
telecomunicações, informações detalhadas sobre os
itens que compõem sua conta telefônica.

A justificação salienta que é comum o usuário
de telecomunicação ser surpreendido com contas
significativamente mais elevadas, sem que consiga
encontrar qualquer explicação para esse fato, sendo,
portanto, imprescindível que o consumidor disponha
de um instrumento que lhe possibilite avaliar os servi
ços que lhe foram prestados.

Cabe a este Órgão Técnico apreciar as proposi
ções, do ponto de vista do consumidor. Decorrido o
prazo regimental, ambas não receberam emendas.

11 - Voto do Relator

.O Código de Proteção e Defesa do Consumidor
estabelece em seu art. 62:

"Art. 62 São direitos básicos do consu
midor:
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1- .
1\1 - a informação adequada e clara so

bre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta da quantidade, carac
terfsticas, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade
enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços.

..., .
x - a adequada e eficaz prestação

dos serviços públicos em geral."

No nosso entendimento, as proposições sob
análise simplesmente aplicam os direitos básicos do
consumidor, garantidos na Lei nº 8.078/91, às contas
telefônicas.

É evidente que as contas telefônicas devem dis
criminar claramente os serviços prestados, pois de
outro modo torna-se impossível ao consumidor exer
cer seu inalienável direito de conferir a conta que lhe é
apresentada.

Ao nosso ver, apresentar ao consumidor uma
conta que omite informações relevantes sobre a natu
reza, caracterfsticas, quantidade e preço de um servi
ço caracteriza infração penal prevista no art. 66 da Lei
nº 8.078/91, sujeitando o infrator à pena de detenção
de três meses a um ano e multa.

Muito embora o Código contenha disposições
gerais sobre o tema aqui tratado, dado ô imenso nú
mero de consumidores afetados pelas contas telefô
nicas, e pela importância desses serviços na vida
das pessoas, torna-se necessário tratar o assunto
de forma especffica, de modo que não reste dúvida
quanto a de que maneira deve ser aplicado o dispos
to no Código de Defesa do Consumidor às contas te
lefônicas.

Consideramos ambas as propostas extrema
mente factrveis, pois para calcular o valor da conta te
lefônica é imprescindível que a empresa disponha
dos dados que se pretende sejam, invariavelmente,
informados ao consumidor.

Em nossa opinião, o PL nº 1.078/99 conceda um
prazo muito longo, três anos, para as empresas se adap
tarem. No entanto, consideramos que seja mais efetivo
que o apensado, pois determina que ~s empresas envi
em, gratuitamente, as contas bem detalhadas, enquanto
que o PL nº 1.861/99 prevê que as informações detalha
das devem ser solicitadas pelo consumidor.

Assim sendo, julgamos adequado apresentar
um Substitutivo conciliatório, aproveitando o que há
de melhor em ambas as proposições.

Pelas razões acima, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 1.078, de 1999 e do Projeto de
Lei nº 1.861, de 1999, na forma do Substitutivo em
anexo.

Sala da Comissão, 13 de abril de 2000. - Depu
tado João Magno, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N!! 1.078, DE 1999

(Apensado o Projeto de Lei nº 1.861, de 1999)

Acrescenta o inciso XIII ao artigo 312

da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
prevendo o detalhamento de todas as
chamadas nas contas telefônicas e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao artigo 3º da Lei nll

9.472, de 16 de julho de 1997, o seguinte inciso:

"Art. 3º .
XIII - a receber, gratuitamente, as

contas a pagar do Sistema Fixo Comutado 
STFC e do Sistema Móvel Celular - SMC,
contendo a discriminação de todas as liga
ções, sejam locais, interurbanas ou interna
cionais, com a menção, para cada chamada
de, no mínimo, o número chamado, a cida
de, o estado ou pafs de destino, a hora e o
dia da prestação de serviço, a duração da
chamada e o valor cobrado.

Parágrafo único. No caso de os dados
previstos neste inciso serem insuficientes
para o completo esclarecimento do usuário,
este receberá, gratuitamente, qualquer infor
mação adicional que sólicitar."

Art. 2º A Agência Nacional de Telecomunica
ções - ANATEL estabelecerá prazos, não superio
res a um ano da data de publicação desta lei, para o
cumprimento do disposto no artigo anterior pelas
prestadoras de serviços de telefonia fixa ou móvel,
para os casos em que, por motivos técnicos, não for
possfvel, de imediato, a emissão das contas aom os
dados previstos.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua ,u
blicação.

Sala da Comissão, 13 de abril de 2000. - Dep~

tado João Magno, Relator.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.078199

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimen
to de emendas (5 sessões), no período de 19-4-2000 a
2-5-2000. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Aure
nUton Araruna de Almeida, Secretário.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I - Relatório

Durante a discussão de meu parecer na reunião
ordinária desta Comissão realizada hoje, o nobre Depu
tado Celso Russomanno apresentou sugestão de nova
redação ao artigo 2º do substitutivo oferecido por esta
relataria, no sentido de reduzir de 1 (um) ano para, 90
(noventa) dias, o prazo que as prestadoras de serviços
de telefonia fixa e móvel que, por motivos técnicos não
puderem, de imediato, adaptarem-se à nova lei, tendo
em vista, principalmente, o fato de que a imensa maioria
das empresas já detêm tecnologia para emitir contas
com os dados previstos no substitutivo.

11- Voto

Em face do exposto, reitero meu parecer favorá
vel ao PL nº 1.078/99 e ao PL nº 1.861199, apensado,
na forma do substitutivo oferecido, complementando
meu voto, no sentido de acatar integralmente a su
gestão do nobre Deputado Celso Russomanno.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000 - Depu
tado João Magno, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.078/99 e o Projeto
de Lei nº 1.861/99, apensado, com substitutivo, nos
termos do parecer do Relator, Deputado João Magno,
com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados, Sa
latiel Carvalho, Presidente; Celso Russomanno e Arlin
do Chinaglia, Vice-Presidentes; Badu Picanço, Luiz Ri
beiro, Márcio Bittar, Sebastião Madeira, José Borba,
Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano Pizzatto, Paes
Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fernando Zup
po, Pastor Valdeci Paiva, Régis Cavalcante, Aloízio

Santos, Duílio Pisaneschi, Maria Abadia, Vanessa
Grazziotin, Paulo de Almeida, Silas Brasileiro, Laura
Carneiro, Pedro Pedrossian, Fernando Ferro, João Pa
ulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salatiel Carvalho (PMDB-PE), Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta o inciso XIII ao artigo 3º
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
prevendo o detalhamento de todas as
chamadas nas contas telefônicas e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao artigo 3º da Lei nº

9.472, de 16 de julho de 1997, o seguinte inciso:

"Art.3º .
XIII - a receber, gratuitamente, as

contas a pagar do Sistema Fixo Comutado 
STFC e do Sistema Móvel Celular - SMC,
contendo a discriminação de todas as liga
ções, sejam locais, interurbanas ou interna
cionais, com a menção, para cada chamada
de, no mínimo, o número chamado, a cida
de, o estado ou país de destino, a hora e o
dia da prestação de serviço, a duração da
chamada e o valor cobrado.

Parágrafo único. No caso de os dados
previstos neste inciso serem insuficientes
para o completo esclarecimento do usuário,
este receberá, gratuitamente, qualquer infor
mação adicional que solicitar."

Art. 2º A Agência Nacional de Telecomunica
ções - ANATEL estabelecerá prazos, não superio\
res a noventa dias da data de publicação desta lei,
para o cumprimento do disposto no artigo anterior
pelas prestadoras de serviços de telefonia fixa· ou
móvel, para os casos em que, por motivos técnicos,
não for possível, de imediato, a emissão das contas
com os dados previstos.

Art.3º Esta lei entra em vigor na dada de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salatiel Carvalho, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nº 1.103-B, DE 1999
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Dá nova redação ao § 3!! do art. 12 da
Lei n!! 6.902, de 27 de abril de 1981, que
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"dispõe sobre a criação de estações eco
lógicas, áreas de proteção ambiental, e
dá outras providências"; tendo parece
res: da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação (Relator: Depu
tado Evandro Milhomen); e da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, pela aprovação (Relator:
Deputado Fernando Gabeira).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

·'Projeto inicial publicado no DCD de 26-8-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- termo de recebimento de emenda

- parecer do relator
- parecer da Comissão.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.103, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a srª Presi
denta determinou a abertura' - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 11 de
agosto de-1999, por cinco sessões. Es99tado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe tem como escopo
dar nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 6.902, de
27 de abril de 1981, incluindo dispositivo legal tornan
do obrigatório "o depósito, no acervo da respectiva es-

tação ecológica cópia impressa, fotográfica, televisi
va ou audiovisual de toda e qualquer pesquisa reali
zada".

Distribuído a esta comissão, nos termos do art.
119, caput, I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a srª Presidenta determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de
prazo para apresentação de emendas ao projeto. a partir
de 11 de agosto de 1999, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Na justificativa da propositura, o ilustre autor ob
serva que a presente iniciativa de lei "servirá tanto
para o enriquecimento do acervo das estações ecoló
gicas, como para o incremento das atividades cultura-

,is,e turísticas desenvolvidas nessas estações".
- O nobre Deputado argumenta ainda que, no

Brasil as diversas estações ecológicas possuem ins
talações que abrigam pesquisadores nacionais e es
trangeiros, como é o caso da Estação Ecológica do
Taim, situada no Rio Grande do Sul, onde existe um
pequeno museu destinado a estudantes e turistas
que a visitam.

Por fim, acrescenta que o objetivo do projeto é
"estimular as atividades turísticas e culturais desen
volvidas em nossas estações ecológicas, além de
contribuir para a formação de acervos importantes,
tanto para a preservação da memória nacional como
para o aprimoramento cultural dá nossa população".

Cumpre-nos, agora, por designação da nobre
Presidente desta Comissão, a elaboração do parecer.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

É louvável e oportuna a iniciativa de lei formulada
pelo nobre parlamentar, uma vez que visa documentar
a pesquisa científica ou cultural realizada nas estações
ecológicas, por meio impresso, audiovisual, televisivo
ou fotográfico. Sem sombra de dúvida, a se concretizar
a proposta do legislador ordinário, espera-se que com
a constituição do acervo de pesquisas científicas, cres
çam as atividades culturais e turísticas nas estações
ecológicas.._Além do que, a difusão da formação desse
acervo, certamente servirá para formar -no seio das co
munidades nacionais e estrangeiras, o sentimento de
preservação de nosso meio ambiente.

Aliás, a finalidade desejada pela lei que discipli
na juridicamente as Estações Ecológicas (Lei nº
6.902, de 27 de abril de 1981) é a preservação da bio
ta, (conjunto de seres animais e vegetais de uma re
gião), e a possibilidade de estudos que aumentem a
capacitação humana de preservação, de tal forma
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que as Estações Ecológicas devem ser implantadas a
permitir comparações com as áreas do mesmo ecos
sistema habitadas pelo homem, exatamente para
aprofundar as pesquisas no sentido de racionalizar o
uso dos recursos.

Ora, se as Estações Ecológicas são implanta
das com o objetivo de aprofundar as pesquisas, a pre
tensão do autor do projeto de lei, em documentá-Ias,
é pertinente e se ajusta perfeitamente à finalidade da
lei referida.

De outro lado, parece-nos bastante lúcida a pre
sente iniciativa de lei, eis que a disposição legal que
se pretende incluir, também está voltada para a edu
cação ambiental, o que já constitui um grande avanço
na integração das comunidades quanto a uma pro
posta não só de preservação do meio ambiente,
como também, de estimulo às atividades turísticas e
culturais de nossas estações ecológicas.

O projeto em tela, indubitavelmente, persegue
esse objetivo, razão pela qual, o nosso parecer é no sen
tido de sua aprovação, na forma em que foi proposto.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Evandro Milhomen, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 1.103/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Evandro Milhomen.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Maria Elvira, Presidenta; Celcita Pinheiro e Marisa
Serrano, Vice-Presidentas; Agnelo Queiroz, Átila Lira,
Éber Silva, Eduardo Seabra, Evandro Milhomen, Fer
nando MarroÇli,~ávio--Arns, Gastão Vieira, João Ma
tos, José Melo, Luís Barbosa, Nelson Marchezan, Nil
son Pinto, Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho, Pedro Wil
son e Walfrido Mares Guia.

Sala da Comissão, /10 de novembro de 1999. 
Deputada Marisa Serrano, Vice-Presidenta no exer
cício da Presidência.

COMISSÃO DÊ DEFESA D<:Y CONSUMIDOR,
~IO AMBIENTE E MINORIAS

~O DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 1.103-A 1999

NoS termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de

24-3-2000 a 30-3-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de março de 2000. - Au
renilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O propósito do projeto em epígrafe é obrigar o
depósito no acervo de cada Estação Ecológica de có
pia das pesquisas nelas reahzadas.l Entende o ilustre
proponente que esta medida trará beneffcios para ou
tros trabalhos de pesquisa realizados nessas unidades
de conservação, bem como para o desenvolvimento
das atividades de turismo e educação ambiental.

O projeto foi unanimemente aprovado pela Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, na forma do
parecer do relator, Deputado Evandro Milhomem.

Aberto o devido prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Um dos objetivos essenciais das Estações Eco
lógicas é o desenvolvimento de pesquisas científicas
que possibilitem o conhecimento e a conservação da
fauna, flora e ecossistemas brasileiros. É sabido que.
muitas vezes. os dados obtidos nas unidades de con
servação são levados para os centros de pesquisa,
no Brasil ou no exterior, e não retomam. na forma de
artigos, livros ou qualquer outro meio, para a unidade.

A concentração dessas informações na própria
Estação Ecológica desempenharia um papel impor
tante na construção de um quadro de conhecimento
mais abrangente e profundo da estrutura e dinâmica
ecológica dos ambientes naturais protegidos, conhe
cimento este que é fundamental para o maneio ade
quado da unidade de conservação. Além disso, como
observa o autor da proposição, essas informações
são também fundamentais para o desenvolvimento
dos programas de educação ambiental, outra finalida
de essencial das Estações Ecológicas.

_Nosso voto, portanto, pelos /Tlotivos expostos, é
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.1 03-A, de-1999.-·

Sala.da Comissão, 2 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Gabeira, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.1 03-Al1999, nos termos do parecer do relator, De
putado Fernando Gabeira.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados, Sa
latiel Carvalho, Presidente, Celso Russomanno e Arlin
do Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu Picanço, Luiz Ri
beiro, Márcio Bittar, Sebastião Madeira, José Borba,
Luiz Bittencourt, Ricardo izar, Luciano Pizzatto, Paes
Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fernando Zup
po, Pastor Valdeci Paiva, Régis Cavalcante, Aloízio
Santos, Dumo Pisaneschi, Maria Abadia, Vanessa
Grazziottin, Paulo de Almeida, Suas Brasileiro, Laura
Carneiro, Pedro Pedrossian, Fernando Ferro, João Pau
lo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e Il1ácio Arruda.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salatiel Carvalho, PMDB - PE, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!! 1.199-A, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)

Acrescenta dispositivo à Lei n!!
8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela aprova
ção (relator: Dep. Régis Cavalcante).

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

.. Projeto inicial publicado no OCO de 9-9-99

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.199/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de 8-9-99 a
16-9-99. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999.
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe propõe a adição de
um artigo ao Código de Defesa do Consumidor, que
estabeleça a prescrição, em seis meses, do direito à
ação de cobrança contra o consumidor, por parte dos
fornecedores de produtos e serviços de caráter contí
nuo, que façam cobrança mensal.

O ilustre autor apresenta como justificação o be
nefício ao consumidor, que não será mais obrigado a
arquivar por longos anos os comprovantes de paga
mento às empresas fornecedoras de gás, energia elé
trica, água, TV por assinatura, telefone e outras.

No prazo regimental, a proposição não recebeu
emendas.

11- Voto do Relator

Os avanços tecnológicos não se traduzem em
benefícios de forma automática e invariável. Na maio
ria dos casos, faz-se necessária uma ação específica
para que o ser humano aproprie-se dos benefícios
possíveis de serem extraídos das novas tecnologias.

O projeto que estamos analisando é, sem dúvida,
uma dessas ações necessárias para transformar avan
ço tecnológico em benefício palpável para a vida das
pessoas. O advento da informática e das telecomunica
ções tomou mais fácil, rápido e eficiente o controle dos
dados relativos à cobrança de débitos, entre outros.

Hoje em dia, graças aos computadores, não é
mais necessário um grande lapso de tempo entre a
apresentação da cobrança, o pagamento da conta e a
confirmação do pagamento pelo credor, pois esses
dados podem ser processados com extrema rapidez,
o que vem a permitir que o credor inicie uma ação de
cobrança quase que imediatamente após o não paga
mento do débito.

"As empresas forne~edoras de produtos eserviços
I

em caráter contínuo, como as fornecedoras de água,
energia elétrica, TV a cabo, eletricidade etc. já lo~raram

transformar essas novidades tecnológicas em.qenefíci
os para si, por exemplo, cortando imediatamente o for
necimento dos bens ao consumidor inadimplente.

Na verdade, não existe justificativa para obrigar o
consumidor a guardar seu comprovante de pagamento
por anos e anos, visto que o tipo de credor atingido pela
proposição tem absoluto e imediato controle sobre seus
recebimentos, seja para cortar o fornecimento do servi
ço ou promover a competente ação de cobrança contra
o inadimplente. Dessa forma, julgamos que o prazo de'
seis meses é mais do que suficiente para o interessado
torne as providências que julgar necessárias.
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Entendemos que é um grande benefício ao con
sumidor ficar desobrigado de manter ém seu poder
por longos períodos os comprovantes de pagamento.

Pelas razões apontadas acima, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n2 1.199, de 1999.

Sala da Comissão, 23 de Fevereiro de 2000. 
Deputado Régis Cavalcante, Relator

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nl!
1.199/1999, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Régis Cavalcante.

Estiveram presentes os Senhores Deputados, Sa
latiel Carvalho, Presidente, Celso Russomanno e Arlin
do Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu Picanço, Luiz Ri
beiro, Márcio Bittar, Sebastião Madeira, José Borba,
Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano Pizzatto, Paes
Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fernando Zup
po, Pastor Valdeci Paiva, Régis Cavalcante, Aloizio S~n

tos Duilio Pisaneschi, Maria Abadia, Vanessa Grazzlot-, .
tin, Paulo de Almeida, Silas Brasileiro, Laura Carneiro,
Pedro Pedrossian, Fernando Ferro, João Paulo, Marcos
Afonso, Fernando Coruja e Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Salatiel Carvalho, PMDB - PE, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 1.564-A, DE 1999
(Do Sr. Francisco Garcia)

Altera o Inciso 11 do art. 92 da Lei nR

7.998, de 11 de janeiro de 1990, reduzindo
o tempo mfnlmo exigido de cada tramen
to do empregado Junto ao F do de Par
ticipação PIS-PASEP, par Ins de recebi
mento do abono salarial; tendo parecer
da Comissão de Tl)tIS8lho, de Administra
ção e Serviço P~ico pela aprova9ão (re
lator: Dep. e LO ROCHA).

(À omissões de Trabalho, de Adminis-
tração le Serviço Público; e de Constituição e
Justiç~ e de Redação (art. 54) - art. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O inciso 11 do art. 9º da Lei nº 7.998, de
11 de janeiro de 1990, passa if\/igorar com a se
guinte redação:

"Art. 9º ;.:.; ..
11 - estejam cadástrados há pelo me

nos 1 (um) ano no Fi:Jndo 'de Participação
PIS-PASEP." (NR) o'.'.

Art.2º Esta lei entra em ~ig9r'n~ data de sua pu
blicação.

Justificação~ ,

A Lei nº7.998, de 11 de jàneiro de 1990, que re
gulamenta o abono salarial, dentre outras providênci
as, estabelece alguns requisitos'que devem ser cum
pridos pelo empregado para 8: p.eÍ"cep.ç~o do benefí
cio: ter recebido uma remuneração media mensal no
período trabalhado não superiof'.a dois salários míni
mos; comprovar pelo menos trin,ta dias de ativida~e

remunerada no ano-base; ter percebido remuneraçao
de empregador contribuinte do Programa PIS-PAS~~
e, finalmente, estar cadastrado' no Fundo de ParticI
pação PIS-PASEP há pelo menos cinco anos.

Desses requisitos, o referente ao prazo de ca
dastramento no Fundo não consta expressamente do
texto da Constituição que criou o abono, verbis:

"Art. 239 : ..
§ 3º Aos empregados que percebam

de empregadores que contribuem para o
Programa de Integração Social ou para o
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, até dois salários mínimos
de remuneração mensal, é assegurado o
pagamento de um salário mínimo anual,
computado neste valor o rendimento das
contas individuais, no'caso daqueles que já
particip~vam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição."

Em não existindo um comando constitucional para
limitar a percepção do abono por'aqueles que já estives
sem cadastrados há mais de cinco anos no Programa
PIS-PASEp, podemos concluir que esse limite foi criado
de forma aleatória, visando unicamente reduzir o univer
so de trabalhadores que a ele fariam jus.

Ocorre qúe nestes quase dez anos de vigência
da Lei nº 7.998/90, aumentaram significativamente os
percalços da classe trabalhadora, em especial da
quela parcela 'que aufere os menores salários, sub
metida que foi á um gigantesco arrocho salarial.

É justamente visando minorar as dificuldades vi- ,
venciadas por' esses trabalhadores qif~. estamos
apresentando a':proposta em tela. Redú'zíndo-se o
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prazo exigido de cadastramento no Fundo de Partici
pação PIS-PASEP de cinco para um ano, aumentará
o número de trabalhadores que poderã-o benefici
ar-se anualmente do abono salarial.

Vale observar que estamos propondo a retirada
da expressão "ou no Caqastro Nacional do Trabalhado,
constante da parte final do mencionado inciso. Esse Ca
dastro, também conhecido pela sigla CNT, era um pro
grama desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, em conjunto com outros órgãos go
vernamentais, que visava a unificação de toda a base
de dados trabalhista e previdenciária, simplificando a
prestação de infprmaçPes pelos empregadores e facili
tando a tomada de po,líticas específicas pelo Governo.

Se à época da pi"~mulgação da lei justificava-se a
referência ao CNT, o mesmo não ocorre atualmente,
pois o Cadastro, por motivos variados, não prosperou,
sendo despiciendo manter qualquer referência a ele.
Esse o motivo pelo qu~! estamos aproveitando a opor
tunidade para fazer a exclusão acima mencionada.

Ante o que foi exposto, entendemos que se encon
tra devidamente evidenciado o alcance social do presen
te projeto, razão pela qual esperamos contar com oapoio
de nossos ilustres pares em sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1999. - De
putado Francisco Garcia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TfTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais'

Art. 239. A arrecadação decorrente das contri
buições para o Programa de Integração Social, criado
pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, criado pela Lei Complementar. nº
8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da pro
mulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro desemprego
e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

§ 1º Dos recursos mencionados no caput deste·
artigo, pelo menos quarenta por cento serão destina
dos a financi~r programas de desenvolvimento eco
nômico, atrav.~s do Banco Nacional de Desenvolvi-

>'.

mento Econômico e Social, com critérios de remune
ração que lhes preservem o valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de
Integração Social e do Programa de Formação do Pa
trimônio do Servidor Público são preservados, man
tendo-se os critérios de saque nas situações previstas
nas leis específicas, com exceção da retirada por moti
vo de casamento, ficando vedada a distribuição da ar
recadação de que trata o caput deste artigo, para de
pósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empre
gadores que contribuem para o Programa de Integra
ção Social ou para o Programa de Formação do Patri
mônio do Servidor Público, até dois salários mínimos
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento
de um salário mínimo anual, computado neste valor o
rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego rece
berá uma contribuição adicional da empresa cujo índice
de rotatMdade daforça de trabalho superaro índice médio
da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Segu
ro-desemprego, o Abono Salarial, Institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
FAT, e dá outras providências.

Art. 9º Ê assegurado o recebimento de abono
salarial no valor de 1 (um) salário minimo vigente na
data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que
contribuem para o Programa de Integração Social 
PIS ou para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PASEP, até 2 (dois) salários mí
nimos médios de remuneração mensal no período
trabalhado e que tenham exercido atividade remune
rada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

11- estejam cadastrados há pelo menos 5 (cin
co) anos no Fundo de Participação PIS/PASEP ou no
Cadastro Nacional do Trabalhador.

Parágrafo unico. No caso de beneficiários inte·
grantes do Fundo de Participação PIS/PASEP, serão
computados no valor do abono salarial os rendimentos
proporcionados pelas respectivas contas individuais.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.564199

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1R, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 19-11-99, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária..

I - Relatório

O projeto de lei em epfgrafe tem como escopo re
duzir, de cinco para um ano, o tempo mfnimo de cadas
tramento no programa PIS-PASEP como exigência para
que o trabalhador se habilite à percepção do abono sa
larial de que trata o § 32 do art. 239 da Constituição.

Ao justificar sua proposição, diz o nobre autor
que tem o objetivo de ampliar o universo dos benefi
ciários do abono, medida oportuna em face do quadro
de dificuldades crescentes com que se defronta a
classe trabalhadora.

Não foram recebidas emendas.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

Merece o nosso apoio a iniciativa consubstanci~
ada no projeto de lei que ora analisfll'Tl9s- .

De fato, a exigência do cadastr~mfnimo
de cinco anos no PIS-P~estabelecida hoje na
Lei nº7.998, de 199jké'âítamente restritiva, num pafs,
comocrno~ão elevado fndice de informalidade
nó mercado de trabalho. É, assim, justo e oportuno
~mpliar o universo dos beneficiários do abono previs
to no art. 239, § 3º, da Carta Magna, porque abrange,
exatamente, o segmento mais carente da classe tra
balhadora brasileira.

Em razão do exposto, nosso voto, no mérito, é
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.564, de 1999.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei nº

1.564/99, nos termos do parecer tl0 Relator, Deputa-
do Paulo Rocha. ' ';

Estiveram presentes os s.enhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; A!~xandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo C~fylp'os, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Mehegüelli, José Carlos Vi
eira José Múcio Monteiro, tá:fre Rosado, Luciano

, I '.

Castro, Marcus Vicente, Pauro Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e;lé.c:!io Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

, ~::

PROJETO DE LEI N2 1.639-B, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS nº98/9~
, ,. t ~

Acrescenta inciso ao art. 473 do
Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de
1943, que "dispõe sobre a Consolidação
das Leis do Trabalho'e dá outras provi
dências"; tendo pareceres: das Comis
sões de Educação, Cultura e Desporto
(relator: Dep. Eduardo, Seabra) e da Co
missão de Trabalho" ~~ Administração e
Serviço Público (relator: Dep. Wilson Bra
ga), pela aprovação deste e rejeição do
de nll 1.764199, apens~$lo.

(Às Comissões de·Educação, Cultura e
Desporto; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
/I - Projeto apensado: PL 1.764/99
111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Seniiço Público!

- termo de recebimento de emendas
- parecerdo relator
- parecer da Comissão
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o Congre,sso Nacional decreta:'

Art. 1º O art. 473 do Decreto-lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943,· 'passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso VIII~

"VIII .:.. ~t~' meia jornada de trabalho a
cada bimeSír~'para acompanhamento esco
lar dos filhos menores, desde que comprova
da a condiçãó de pai, mãe ou responsável."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, '1 ºde setembro de 1999. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

1988

,TíTULO IV
Da Org~nição dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado á sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágtªf9.Jtn,(co. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadóra:

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO

DECRETO-lEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho. .

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO

TíTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPíTULO IV
Da Suspensão e da Interrupção

Art. 473. O empregado poderá deixar de compa
recer ao serviço sem prejuízo do salário:

'Art. 473 com redação dada pelo Decreto-Lei n!1 229, de
28/0211967.

1-até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de fa
lecimento do cônjuge, ascendente, descendente, ir
mão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, viva sob sua depen
dência econômica:

'inciso I com redação dada pelo Decreto-Lei n!l 229, de
28/0211967.

11- até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de
casamento;

'inciso 1/ com redação dada pelo Decreto-Lei n!! 229 de
28/0211967.

111- por 5 (cinco) dias, em Caso de nascimento
ide filho, no decorrer da primeira semana;

"inciso (fi com redação dada pelo Decreto-Lei n!! 229, de
28/0211967. O inciso 111 também com redação conforme a Consti
tuição (art. 10, § 1f1 das D.T.).

IV - por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses, de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada;

"Inciso IV com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de
28/0211967.

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para fim
de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva;

'inciso V com redação dada pelo Decreto-Lei nU 229, de
28/0211967.

VI- no período de tempo em que tiver de cum
prir as exigências do Serviço Militar referidas na letra
c do art. 65 da lei nº 4.375, de 17 de 8,gosto de 1964
(lei do Serviço Militar).

- - ..!lnclso.JLI..do art. 473 foI acrescentado pelo Decreto-Lei nº
757, de 12108/1969. .

VII- nos dias em que estiver comprovadamente
realizado provas de exame vestibular para ingresso
em estabelecimento de ensino superior.

'Inciso acrescido pela Lei nº 9.471, de 14 de julho de
1997.

; .
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SINOPSE !7l1lJtt (SF) COMISS10DEASSlINTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AOSAcr.

17 li'" (SF) SERVIWDE APOIO COMISSÕES PEDfANEt,'TES
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PROJETO DE LEI NI! 1.764, DE 1999
(Do Sr. Fernando Zuppo)

Acrescenta inciso ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, para permitir a ausência ao trabalho
do empregado em atividdes ligadas ao
processo educativo de seus descenden
tes, alunos de ensino fundamental.

(Apense-se ao Projeto de Lei nl! 1.639,
de 1999)

O Congresso"Nacional decreta:

Art. 12 O art.·473 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452,
de 12 de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso VIII:

"Art. 473 .

VIII- até 4 (quatro) horas, em cada 30
(trinta) dias de trabalho, para comprovada
mente exercer, no âmbito escolar de seus fi
lhos, alunos de ensino fundamental, ativida
des comprometidas com o processo educa
tivo ou com a valorização da escola".

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

É inconteste a importância da educação para
o desenvolvimento 'social e a consolidação demo
crática de um país. Também é notória a situação
de sucateamento de nossa educação, do que de
corre a degradação dos valores morais, polfticos e
éticos, o que gera violência e conflitos desestrutu
rados de nossa sociedade.

Importante considerar também que a educa
ção não é um processo estanque, de responsabili
dade exclusiva dos educadores e dos governos
constituídos. Pelo contrário, cabe à família o dever
primordial de proceder à educacão básica para a
vida, contando, para isso, com..a concorrência da
escola e dos órgãos governamentais.

Em consonância com esse entehdimento, a fi
losofia da escola moderna, especialmente do ensino
ftmdamental, está embasada no envolvimento dos
pais no acompanhamento e na emancipação na
vida escolar de seus filhos. Somente assim, escola e
família poderão exercer uma função social transfor
madora realmente eficaz.

No entanto as exigências da vida moderna es
tão convertendo um numero considerável de pais

em pessoas ausentes da vida dos filhos, fato que mo
tiva uma situação altamente desfavorável à educação
da criança e, o que é pior, cria um terreno fértil e pro
pício à proliferação do uso de drogas, uma das mais
temidas mazelas sociais que amedrontam o mundo.

Algumas experiências isoladas estão demos
trando que, ao trazer os pais para dentro do ambiente
escolar de seus filhos, não apenas como participan-'
tes das reuniões convencionais, mas, especialmente
inseridos no cotidiano da escola, vivenciando os pro
blemas diários e prestando auxílio na solução dos
mesmos, essas escolas passaram a apresentar uma
melhoria significativa na aprendizagem dos alunos,
na conservação do patrimônio e, em especial, na re
dução do consumo de drogas e da violência entre os
discentes.

Ocorre, porém, que, nem sempre, os pais tem
como atuar mais eficazmente, nesse campo, em ra
zões de cumprimento de jornada de trabalho.

Assim, a presente proposta pretende possibilitar
àqueles empregados cujos filhos estejam cursando o
ensino fundamental em escolas que apresentem uma
proposta efetiva de educação participativa, uma rela
tiva condição de disponibilidade de tempo para acom
panhamento efetivo da educação de seus descen
dentes.

É certo que haverá um ônus financeiro para al
guns empregadores. Também é certo q~e se trata de
um preço com retorno altamente compensador. Isso
porque, além do respaldo para a sociedéde como um
todo, o bom ajustamento familiar do empregado cons
titui fator de maior produtividade no seu trabalho.

Dessa feita, por considerar meritória e relevante
o proposto na presente iniciativa, peço o apoio dos
ilustres pares desta Casa para a aprovação deste
projeto de lei.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado Fer
nando Zuppo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprova A Consolidação das Leis do
Trabalho.
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Th~ULO IV
Do Contrato Individuai do Trabalho

.............................~ ' .

CAPfTULO IV
Da Suspe~sio·e·da InterruP9io

.......................
Art. 473. O .empregado poderá deixar.de com

pareceiao se.rViço 'sem prejiJfzo 'do salário:
*Art. 473 com- f'Bl!a~O' dada: pelo oecreto-Lei,nl/ 229, de

28/0211967 .

••••••••• ••• • ;" ••••••••••••·lo ,; ~ .

. . vii '.:, no,s':dias Jm. que ~stiver comprovada
mente realizan~b :',prQvas' de' 'exame vestibular
para ingresso ,em'estábelecimento de 'ensino su-
perio~ . , .

*Inc;;o acreSCidOPei~ Lei nl/ [1.411,' de 14'de julho de 1997
(DOU de 15/07/19~7, em vigordesde s pUb/ica~o) .

Art. 474. A suspensão dO',empregadó Por mais
de 30 (trinta dias) conseputivos' importa na rescisão
injusta do contrato de tràbãlho. ~.

......................•........ ~ ~ ~ ~ ~ .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E'DESPORTo'

TERM0 DE RECEBIMETO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 1.639, DE 1999
, '

Nos térmos do art. 119, C8put, I e § 1ll, dó Re
gimento Interno da.Câmara dos Deputados, aSra.
Presidenta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 25 de
outubro de 1999" por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão; 3 de novembro de 1999. -
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária. .

I - Relàt6rlo
1 • ~ , •

O Projéto de Lei nll 1.639/99, de 'autoria do Se
nado Federal, visa·acrescentar dispositivo na Conso
lidação das leis .do Trabalho parà' permitir que os
pais, ou responsáveis, possam ausenta:r~se do traba-. ~ , , ..

lho por meia jornada diária, por bimestre, para acom
panhamento escolar dos filhos menores.

O PL foi distribuído às Comissões de Ed~ca
ção, Cultura e Desporto; e de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público para análise de mérito.

Ao PL n2 1.639/99 foi apensado o PL n2

1:764199, de autoria do ilustre Deputado Fernando
~uppo.

Nos prazos regimentais, nesta Comissão, os
PLs não receberam emendas.

Este é o Relatório.

11 - Voto do Relator
. .

, A família, foi, é, e sempre será célula-máter da
Sociedade.. É através dela que se assegura, não só
a continuidade da espécie, como o processo de for
n:'Iação das gerações futuras. Entretanto, na medida
em que desenvolvia, a humanidade se viu na contin
gência de criar instituições que codificassem e asse
gurassem o repasse do conhecimento sedimentado
ao longo de sua evolução. A Escola, em suas diver
sas formas, modalidades e nfveis, foi a fórmula ideal
encontrada para esse mister.

No entanto, em que pese o atual estágio de
desenvolvimento em que nos encontramos, com a
disponibilidade de uma gama de recursos pedagógi
cos e tecnológicos, não é possível prescindir-se de
uma participação efetiva da famnia no acompanha
mento do desempenho escolar de seus filhos, princi
palmente na Educação Básica, onde a faixa etária
dos que a freqüentam é baixa, e a clientela ainda
imatura. É cena comum, somente no encerramento
dos perlodos letivos, os pais ou responsáveis desco
bdr(;lm que seus dependentes se encontram no limi
ar: de uma reprovação, que representa significativo
prejufzo, em todos ol!i,aspectos, para o aluno, para a
família, e para o prÓprio País, reprovação esta que
na"maioria das veze~ poderia ter sido evitada atra
vés de um maior intercâmbio entre a Escola e a fa
mnia.

Um dos fatores que certamente mais colabo
ram para o alheaménto involuntário dos pais no
acompanhamento dos filhos é a impossibilidade de
compatibilização entre os horários das atividades
educativas ou reuniões escolares e suas jornadas
de trabalho, que freqüentemente são coincidentes.
Ao permitirmos que pais ou responsáveis possam
ausentar-se do trabalho, por meia jornada, bimes-
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tralmente, que creio ser a periodicidade ideal e viá
vel, com o fito de melhor integrar-se- à Escola e ofe
recer um suporte adicional à educação de seus fi
lhos, decerto estare.ri)os acrescentando um fator a
mais no combate fi repetência, evasão escolar e to
das as conseqüências' daí advindas. Com relação
ao ônus financeiro acarretado para os empregado
res em conseqüêncià'da aplicação deste dispositivo,
podemos assegurar que será mínimo diante do be
nefício que trará p~ra o conjunto da Sociedade.

Considerando que, além dos naturais avanços
que decorrem de uma maior integração ESCOLA X
FAMfLLA e também que, do ponto de vista pedagógi
co é inquestionável a importância da participação
desta na instituição educacional, pela colaboração
mútua e parcerias 'qJê pode favorecer, somos pela
aprovação do PL nQ 1;639/99 e pela rejeição do PL nQ

1.764/99 a ele apensado.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. 
Deputado Eduardo Seabra, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão ,efe Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projetó de Lei nQ 1.639/99, e rejeitou o
Projeto de Lei nº 1.764/99, apensado, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Eduardo Seabra.

Estiveram presentes os Senhores Deputadós
Maria Elvira, Presidente: Celcita Pinheiro e Marisa
Serrano, Vice-Presidentas; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, 'Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Eurico Miranda, Evàridro Milhomen, Fernando Marrà
ni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João Matos, Jonival Lu
cas Júnior, José Melo, Nelson Marchezan, Nilson Pin
to, Norberto Teixeira, 'Osvaldo Bíolchi, Oliveira Filho,
Pedro Wilson e Walfrido Mares Guia.

Sala da Comissão: 9 de dezembro de 1999. :..
Deputada Maria Elvirà, Presidenta. '

COMISSÃ'Q;DE TRABALHO, DE
ADMINISTRACÃO E SER~IÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS.

PROJETO'DE LEI N!! 1:639-A/99
(Apensado: PL nº 1.76~/99)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Dep1,Jtados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura -, e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - da prazo para apre
sentação de emendas, a partir de-.02/05/2000, 'por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao Projeto e a seu apensado.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

r- Relatório

o' projeto de lei acima referido, aprovado no Se
nado Federal, por iniciativa da nobre Senadora Emília
Fernandes, e remetido a esta Casa para a revisão de
que trata o art. 65 da Constituição, acrescenta às situ
ações em que o empregado pode deixar de compare
cer ao trabalho sem prejuízo do salário, enumeradas
no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, a
de acompanhamento escolar dos filhos menores, por
até meia jornada de trabalho a cada bimestre.

Nos termos regimentais, encontra-se apenso o
Projeto de Lei nQ 1.764, de 1999, de autoria do ilustre
Deputado Fernando Zuppo, que determina o acrésci
mo, ao mesmo art. 473, da CLT, de autorização para
que o empregado se ausente sem prejuízo do salário,
por igual motivo, mas por período diferente - até qua
,tro horas a cada trinta dias de trabalho.

O Projeto de Lei nº 1.639, de 1999, já foi exami
nado, juntamente com o apenso, pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, que, em reunião de 9
de dezembro de 1999, o aprovou por unanimidade,
'rejeitando o apensado.

Nesta Comissão não foram recebidas emendas.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

'E inegável o mérito da iniciativa que ora vem à
análise desta Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público. Não há campo de atividade
que mais possa contribuir para a construção de uma
~ociedade mais frutrfera e mais justa para este País
po ,Q4e ..o:da Educação, com o acompanhamento
atento' e a colaboração da FamrJia..

, ."A permissão, contida no Projeto de Lei nº
1.639-A, de'1999, para que o pai de família possa au
sentar-se do trabalho, sem prejuízo do salário, por·
l'J1e.i~ jornad~ a cada bimestre, J?a~~ p .acompanha
menfó escolar dos filhos rryenq(es, va,i ,estimulara pre
sença desse pai de família na esc91a e, mais ainda, a
colaboração ativa dele para q\,l9"seus filhos consigam
melhor resultado no proçeSso de aprendizagem. E,
como assinalado pelo ifústre relator desta matéria na
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o ônus
acarretado aos empregadores' pelo· cumprimento da'
norma terá- menor significado em' confron1o com os
benefícios dele resultantes. "
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o Projeto de Lei nº 1.764, de 1999, apenso, dis-
- põe exatamente sobre a mesma autorização contida

no projeto principal, deste diferindo quando permite a
ausência ao trabalho por período de até quatro horas
a cada trinta dias. Acreditamos seja mais adequada e
menos onerosa a periodicidade bimensal contida no
projeto principal.

A título de colaboração com a douta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, permiti
mo-nos alertar para a necessidade de ser corrigida,
tanto na ementa do Projeto de Lei n!! 1.639-A, de
1999, quanto no caput do art. 1º dele, a referência à
Consolidação das Leis do Trabalho: a forma adequa
da é - Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 1º de maio de 1943.

Em razão do exposto, votamos, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei n!! 1.639-A. de 1999, e
pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.764, de 1999.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2000. - Depu
tado Wilson Braga, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei nº
1.639-A/99 e REJEITOU o Projeto de Lei nº 1.764/99,
apensado, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Wilson Braga.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e
Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI NR 1.71o-A, DE 1999
(Do Sr. José Thomaz Nonô)

Dispõe sobre auditoria contábil nas
atividades de incorporação e construção
de imóveis regidas pela Lei n2 4.591, de
16 de dezembro de 1964; tendo parecer
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela aprova
ção (Relator: Dep. Luiz Bitencourt).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente E Minorias; de Econo
mia, Indústria e Comércio; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art.54) - art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! As empresas, sociedàdes cooperativas,

grupos de consórcios e outras entidades de direito
privado, qualquer que seja a sua forma ou organiza
ção, só poderão realizar atividades de incorporação
ou construção de imóveis residenciais ou comerciais,
mediante captação de recursos antecipados de con
dôminos ou promitentes compradores, se atenderem,
além das normas estabelecidas na Lei nº 4.591 , de 16
de dezembro de 1964, às seguintes exigências:

I - contratação de seguro com garantia de exe
cução de obra, até final concessão do "habite-se" e
efetiva entrega do imóvel ao adquirente com integral
cumprimento das obrigações pactuadas;

11 - contratação de empresa ou profissional de
auditoria independente, devidamente registrada em
Conselho Regional de Contabilidade, indicada por as
sembléia de condôminos, para realizar a verificação
dos documentos, registros e demonstrações contábe
is inerentes ao respectivo empreendimento imobiliá-
rio. -

§ 1!! Nas entidades que no exercício anterior te
nham apresentado patrímônio líquido superior a
R$500.000,OO (quinhentos mil reais) ou receita ope
racional de valor superior a R$1.000.000,OO (um mi
lhão de reais), a empresa ou profissional de auditoria
independente deverá possuir registro na Comissão
de Valores Mobiliários. \\~

§ 2º A auditoria de progresso da obra será reali
zada, no mínimo, a cada trimestre, com a emissão de
relatório circunstanciado e parecer sobre a regulari
dade ou não das origens e aplicações de recursos, da
evolução do cronograma físico-financeiro, e compor
tamneto dos custos com a posição de cada condômi
no, referente ao empreendimento imobiliário.

§ 3º Cada unidade isolada de edificações ou
conjunto de edificações a que se refere o art. 1º, da
Lei nº4.591, de 16 de dezembro de 1964, deverá pos-
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suir controles individualizados, vedada qualquer co
municação com outros do mesmo ou de distinto pro
prietário, incorporador ou construtor, corresponden
do, a cada uma, uma conta bancária, na qual serão
centralizados todos os ingressos e saídas de recur
sos.

§ 49 Os registros contábeis referentes aos em
preendimentos imobiliários serão procedidos de acor
do com as Normas Brasileiras de Contabilidade, edi
tadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, com
emissão de balancetes mensais.

§ 59 A empresa ou profissional responsável pela
realização da auditoria deverá entregar seu relatório
e parecer à Comissão de Representantes dos Condô
minos, com cópia ~os dirigentes da Entidade respon
sável pela obra, devendo a referida Comissão, em se
constatando qualquer tipo de infração de ordem crimi
nal na sua execuç~o, encaminhar representação ao
Ministério Público.' "

Art. 29 Aplic~m-l?e as exigências desta Lei às
empresas contratadas para administrar a construção
de imóveis em condomínio, que atuem como respon
sáveis pelo controle e gerência dos recursos capta
dos dos respectivos condôminos.

Art. 39 Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
da data de sua publicação.

, Justificação

Rudolf Von Lhering, um dos maiores juristas de
todos os tempos, ,em momento de suprema inspira
ção proclamou que.",o direito nasce dos fatos".

A lapidar frase· ganhou status'dá axioma e tran
sita consagrada pelo,mundo civilizado no originallati
no: factus jus oritur.

O direito não surge pronto e acabado da cabeça
do legislador.

Bom legislador é o que, permanentemente de
bruçado sobre a realidade, sente, distingue e inter
preta os fatos que atingem a maturidade e credencia
o início do processo de conversão em lei.

Em -1964,- a área- relacionada a- edificações..em _
condomínio e incorporações imobiliárias atingiaâpie·
nitude da necessidade social como fatg,.-reclamando
a urgente intervenção do legis~r/'

A resposta veio Cõm ãLei n9 4.591 , de 16 de de
zembro de 1964, que foi merecidamente recebida
como a solução que a Nação reclamava já em termos
de urgência.

Todos os setores identificados como deficientes
e descobertos de legislação específica receberam
tratamento competente através de uma lei adequada.

Em termos de velocidade de acontecimentos,
de 1964aos nossos dias, decorreu um século: o muno
do mudou e continua disparado em transformações
vertiginosas.

Apesar disso, a Lei n9 4.591/64 quase não foi al
terada nos pontos onde os fatos reclamam ajusta
mentos imprescindíveis.

Ao invés de alongar exposição e inventariar ra
zões para demonstrar a existência dos fatos novos
que reclamam direito novo, vamos citar apenas os ca
sos mais lamentáveis, os da Construtora Sersan, do
ex-Deputado Sérgio Naya e da ENCOL. Esta, por má
administração, desvio de recursos e outras fraudes,
lesou mais de 43.000 famflias em todo o Brasil.

O mal, depois que acontece, é de penosa e, não
raro impossível reparação. Em busca desta não deve
mos exaurir as energias da sociedade.

Tão importante quanto punir exemplarmente os
culpados e reparar os prejudicados é prevenir o futu
ro, procurando meios que permitam evitar que o pior
aconteça.

O projeto de lei que submetemos à considera
ção do Legislativo, para o qual contamos com a cola
boração do Conselho Federal de Contabilidade, obje
tiva de modo direto, simples e linear, compor solução
consistente. Em matéria de tamanha complexidade,
não pretendemos, com nossa iniciativa, esgotar o re
ceituário capaz de impedir ou, ao menos dificultar a
repetição dos males.

Observe-se que o que se pretende, em síntese,
é tão-som~nte dptar o condômino ou promitente com
prador do imóvel, de um eficiente mecanismo de con
trole do seu dinheiro aplicado em mãos de estranhos,
que por incrível que pareça, embora funcionem como
verdadeiros captadores de poupança popular, nenhu
ma fiscalização sofrem de qualquer órgão público ou
privado. ~

~tigo 19 fixa a obrigatoriedade da contrata
ção dá seguro para garantir a concretização da obra e
também de auditoria independente para assegurar

__ aos _çQDº_Qm!!:10s a fiscalização do cumprimento do
cronograma físicofinanceiró e da regularidade dos
documentos e registros contábeis referentes ao em
preendimento imobiliário.

O Relatório da Auditoria, que será elaborado por
contadores especializados e habilitados nos respecti
vos órgãos fiscalizadores, visa proporcionar aos con
dôminos o controle da qualidade e ,a adeqL!ada apli
cação dos seus recursos.

A contabilização e a conta bancária individuali
zadas por edificaçãÓ ou empreendimento, permitirão
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I - Relatório

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N5!1.710/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
24-3-2000 a 30-3-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.:

Sala da Comissão, 31 de março de 2000. - Au
renilton Araruna de Almeida; Secretário.

TíTULO I
Do Condomínio

Dispõe sobre o condomínio em edi·
ficações e as incorporações imobiliárias.

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

aos condôminos, por intermédio dos seus auditores,
obter melhor avaliação dos custos e acompanhamento
das entradas e saídas de recursos, pois demonstra a
experiência, que a maioria das obras inacabadas são
motivadas pelo desvio de recursos que, captados para
a construção de um empreendimento, são destinados
para outro da mesma empresa e até de terceiros.

Nos Relatórios das Auditorias Contá-
bil-Financeira a Comissão de Representantes dos
Condôminos poderá obter o embasamento técnico
para a tomada de decisões sobre a obra e, se for o
caso, oferecer representação contra a construtora ou
incorporadora que praticar infrações de ordem crimi
nal.

No artigo 2º são inclurdas no mesmo tratamento
as empresas que para administrar a construção de
imóveis em condomínio, também captem, controlem
ou gerenciem recursos dos condôminos, praticando
desta forma atividade assemelhadas às das constru
toras e incorporadoras.

Contamos com os nobres pares para o aperfei
çoamento e a aprovação desta importante proposi
ção.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1999.
Deputado José Thomaz Nonõ.

o projeto de lei em questão determina que as
empresas, sociedades cooperativas, grupos de con
sórcios e outras entidades de direito privado, qual
quer que seja a sua forma ou organização, só pode
rão realizar atividades de incorporâção ou construção
de imóveis residenciais ou comerciais, mediante cap
tação de recursos antecipados de condôminos ou
promitentes compradores, se, além das demais nor
mas estabelecidas na Lei nº 4.591/64, contratarem
seguro com garantia de execução de obra, até final
concessão do "habite-se" e efetiva entrega do imóvel
ao adquirente com integral cumprimento das obriga
ções pactuadas. Também, se contratarem empresa
ou profissional de auditoria independente, devida
mente registrado em Conselho Regional de Contabili
dade, por indicação da assembléia de condôminos,
para realizar a verificação dos documentos, registros
e demonstrações contábeis inerentes ao respectivo
empreendimento imobiliário.

Art. 1º As edificações ou conjuntos de edifica- O projeto define ainda, quanto à salvaguarda
ções, de um ou mais pavimentos, construídos sob a dos adquirentes de unidé}fles, procedimentos especí-
forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins ficas a serem seguidosi pelas respectivas empresas
-residenciais.-Ou não=resldenciãi$,.RQ.Qe..rj9_ser alienª~ __ .._constcu.tQras, segundo o porte financeiro de cada
dos, no todo ou em parte, objetivamente considera- uma, estipulando, por outro lado, prazos e formas· de
dos, e constituirá, cada unidade, propriedade autôno- atuação a serem observados pela empresa ou profis-
ma sujeita às limitações desta Lei. sional de auditoria independente referidos, no exercí.

§ 12 Cada unidade será assinalada por designa- cio das suas atribuições.
~ão ~~pec~al, nU~é~ic~ ou _alfabética, para efeitos de O Projeto de Lei nº 1.710/99 estipula também
Identiflcaçao e dlscrrmlnaçao. que cada unidade isolada de edificação ou conjunto

§ 2º A cada unidade caberá, como parte insepa- de edificações, a que se refere o art. 1º, da Lei nº
rável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, 4.591, de 16 de dezembro de 1964, deverá possuir
expressa sob forma decimal ou ordinária. controles individualizados, vedada qualquer comuni-
...................... cação com outros do mesmo ou de distinto proprietá-
..... rio, incorporador ou construtor, correspondendo, a
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cada uma, uma conta bancária, na qual serão centra
lizados todos os ingressos e saídas de recursos.

Por fim, a proposição em questão estende todas
as exigências acima referidas às empresas contrata
das para administrar a construção de imóveis em con
domínio, que atuem como responsáveis pelo controle
e gerência dos recursos captados dos respectivos
condôminos.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao PL nº 1.710/99.

11 - Voto do Relator

Utilizando-nos das palavras do nobre autor do
presente projeto de lei, Deputado José Thomaz
Nonô, o "direito não surge pronto e acabado da cabe
ça do legislador mas, conforme Rudolf Von Lhering,
um dos maiores juristas de todos os tempos, o direito
nasce dos fatos".

Em passado recente milhares de adquirentes
de imóveis foram lesados, a expressiva maioria até
agora sem qualquer reparação, pela atividade ines
crupulosa da, na época, maior incorporadora do País.

Ainda hoje, construtoras e incorporadoras, em
bora funcionem captando recursos de terceiros, ne
nhuma fiscalização sofrem, nesse sentido, de qual
quer órgão público ou privado.

__ O PL nº 1.710/99, procura cobrir esta lacuna fi
xando a obrigatoriedade de um seguro para garantir a
concretização da obra e, por outro lado, a contrata
ção, pelos empreendedores, de auditoria indepen
dente para assegurar aos condôminos a fiscalização
do cronograma físico-financeiro e a adequada aplica
ção dos recursos que aportaram à obra.

Em função do exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei nº1.710, de 1999.

Sala da Comissão, 25 de abril de-2000. - Depu
tado Luiz Bittencourt, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, APROVOU unanirpetylente ó -Projeto de Lei nº
1.710/1999, nos term6s do parecer do relator, Depu
tado Luiz Bittenco~rt.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Salatiel Carvalho, Presidente, Celso Russomanno e
Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu Picanço,
Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Sebastião Madeira, José
Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano Pizzat
to, Paes Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fer
nando Zuppo, Pastor Valdeci Paiva, Régis Cavalcan-

I

te, Aloízio Santos, Duilio Pisaneschi, Maria Abadia,
Vanessa Grazziottin, Paulo de Almeida, Silas Brasile
iro, Laura Carneiro, Pedro Pedrossian, Fernando Fer
ro, João Paulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e
Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 31 maio de 2000. - Deputa
do Salatiel Carvalho (PMDB - PE) Presidente.

PROJETO DE LEI NlI 1.856-A, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS Nº 267/99

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2

5.452, de 1li de maio de 1943, para dispor
sobre a estabilidade do empregado por
tador do vírus HIV e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Públi
co, pela aprovação deste, e rejeição do
de nº 2.319/00, apensado (Relatora: Dep.
Fátima Pelaes).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projeto apensado: PL nº 2.319/00
111 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho

pas~vigorar acrescida do seguinte art. 492-A:

"Art. 492-A. O empregado portador de _
HIV não poderá ser despedido senão por
motivo de falta grave ou circunstância de
força maior, devidamente comprovadas."

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de sessenta dias a contar de sua publica
ção.

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

Senado Federal, 2 de outubro de 1999. - Se
nador Antonio Carios Magalhães, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADAANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

....................................................................................
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa

será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

....................................................................................
TfTULO IV

Do Contrato Individual do Trabalho

....................................................................................
CAPfTULO VII

Da Estabilidade

Art. 492. O empregado que contar mais de 10
(dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá
ser despedido senão por motivo de falta grave ou cir
cunstância de força maior. devidamente comprova
das.

Parágrafo único. Considera-se como de serviço
todo o tempo em que o empregado esteja à disposi
ção do empregador.

Art. 493. Constitui falta grave a prática de qual
quer dos fatos a que se refere o art. 482, quando por
sua repetição ou natureza representem séria violação
dos deveres e obrigações do empregado.

.....................................................................................
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27 041999 (5F) MESA DIRETORA
DFJPACHO ACAS (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO EDISTRIBL1CÁO t\1 AVULSOS. PELO
PRAZO DE OS (ClNCOl DIAS UTIJS.
DSF 28 04 PAC 9025 A9027.

11M1999 (SF) SUBSECRETAlUA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO ACAS, PARA EXAME DA MATERJA.

06 OS 1999 (SFI COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCERRAMENTO PRAZO EM OS 6S 99, SEM APRESESTAÇÀO DE
EMENDAS.

06 051999 (SF) COMISSÃO DI ASSUNTOS SOCWS (CAS)
RELATORSQ PEDRO SIMON.

14011"' (S1) cOMISSÀo DE ASS~70S SOCWS (CASI
DEVOLVIDO PELO SEN PEDRO SIMON, PARA REDISTRIBUIÇÃO.

27 OS 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (eAS)
REDISTRIBUIÇÃO AO SENnÁo VIANA.

05 081999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOClAlS (CAS)
DEVOLVIDa PELO SEN nÃO VIANA, COM MINVTADE PARECER
CONCLUINDO PELA APIOVAÇÃO DO PROJETO.

15091999 (51) COMISSÃO DE ASS~'OS SOCIAIS (CAS)
ACOMISSÃO APROVA oPARECER DO REÚrOR. SEN mo VIANA,
FAVaRAVIL AO PROJETO, SEM VOTO DO SEN U:OO ALCA.'iARA.
(ns.OSA12~

15091999 (SF) COMISSÃO DE ASSL'NTOS SOCL\1S (eAS)
E.~CAMlNBADO AO SAcro

16091999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PER.\fA.'\E~iES
ENCAMINHADO ASSCLS.

16091999 (SF) SUBStC. CDORD. LEGISLAm'AISF) (SSCLSl
ANtXIl LEGlSLAÇÃO CITADA NO PARECER. ru.1J.

16ot 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSI
ENCAMINHADO AO pmARIo PARA LEITtlRA DO PARECEI DA CAS.

14 091999 (SF) PLE.~AlUO (PLE.\1
LEm.JRAPARICER658·CAS.FAVORAVEI.
DSF 25 09 PAG 25159t 25160.

2.091999 (SFl PLENARIO (PLEN)
LEITURAor. 013, DO pwmE.''TE DA CAS. COMm1CA.'iDO
APROVAÇÃO DO PRomo. miDo ABIllTO oPRAZO DE os (CUiCOI
DIAS tJTElS PARA INI'ERPOSICÀO DE RECL'RSO. POR L'M DECL\IO
DA COMPOSIÇÁO DA CASA, PARA QUI AMATERlA SEJA APRECIADA
PELO PLENAlUO.
DSF 25 09 PAG 15119.

17091999 (Si) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SFl (SSCLS)
PRAZO PAlA INTERPOSIÇÁo DE RECURSOS: 17 09 A011099.

04101999 (Sf') rLiNWO N1
COM1lNICAÇÀO PlESIDENCIA TERMINO PRAZO St\t l:\iERPOSIÇÃO
DE 1lECllRSO,PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAFO TERCEIRO, DO
UGIMENTOINTERNO. .

De 111'"ÁcÃMARA DOS DEPurADOS COMOOFISFN' 'fij./~~

Ofício nº 938 (SF)

Brasrlia, 6 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados. nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº267, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a estabilida
de do empregado portador do vírus HIV e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.319, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho. aprovada pelo Decreto·tei nll

5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a estabilidade do empregado por
tador do vírus HIV ou AIDS e da outras
providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.856,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 492-1:

"Art. 492-1 O empregado portador do
Vírus HIV não poderá ser dispensado senão
por motivo de falta grave devidamente com
provada".

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A discriminação contra as pessoas infectadas
pelo vírus HIV pode ter diminuído mas não acabou.
Estamos apresentando esse Projeto de Lei, por tra
tar-se de concessão de estabilidade no emprego aos
aidéticos até a data de afastamento previdenciária.

A estabilidade proposta fundamenta-se, especi
almente, no dispositivo constitucional que declara ser
um dos objetivos fundamentais da República Federa
tiva do Brasil, nos termos do inciso IV do art. 3º da
Constituição Federal. E é contra a discriminação no
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trabalho que nos voltamos. Ao demitir justamente o
empregado aidético o empregador determina a perda
do salário, contribuindo, com esse ato discriminatório.
para o agravamento da situação social, econômica e
psicológica do empregado dispensado.

Inúmeras decisões judiciais já vêm reconhecen
do os direitos dos aidéticos. A discriminação no traba
lho, mediante demissão, vem sendo coibida através
de sentenças que determinam a reintegração do em
pregado. O argumento básico utilizados destes casos
de demissão obstrui o direito de aposentadoria por in
validez, em via de ser adquirido pelo empregador.

Esperamos contar com a aprovação dos nobres
pares ao referido projeto de lei que, em nosso entendi
mento, pode contribuir para evitardemissões injustas aos
portadores de AIDS, por discriminação e preconceitos.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 3" Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

1-construir uma sociedade livre, justa esolidária;
11 - garantir o desenvolvimento nacional;
111- erradicar a pobreza e a marginalização e re

duzir as desigualdades sociais. e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconcei

tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou
tras formas de discriminação.

................................., .
DECRETO-LEI Nl! 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TrTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPITULO VII
Da Estabilidade

Art. 492. O empregado que contar mais de 10
(dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá
ser despedido senão por motivo de falta grave ou cir
cunstância de força maior, devidamente comprova
das.

Parágrafo único. Considera-se como de serviço
todo o tempo em que o empregado esteja a disposi
ção do empregador.

Art. 493. Constitui falta grave a prática de qual
quer dos fatos a que se refere o art. 482, quando por
sua repetição ou natureza representem séria violação
dos deveres e obrigações do empregado.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NS! 1.856/99
(Apensado: PL nº 2.319/2000)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 28-3-2000, por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao Projeto e a seu apensado.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de lei nº 1.856, de 1999, originário do
Senado Federal, é submetido à revisão. da Câmara
dos Deputados.

Visa garantir aos portadores de vírus HIV que o
seu contrato de trabalho apenas poderá ser rescindi
do pelo empregador se houver falta grave ou motivo
de forma maior devidamente comprovados.

Foi apensado o Projeto de Lei nº2.319, de 2000,
de autoria do nobre Deputado José Carlos Coutinho,
estabelecendo que apenas na hipót~e de falta grave
poderá o portador do vírus HIV ser demitido.

Não foram recebidas emendas no prazo regi
mental.

É o relatório

11 - Voto da Relatora

Ambos os projetos tratam de tema de alta rele
vância socIal: garantir o emprego daqueles que nor
malmente são discriminados.
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Com efeito, os portadores do vírus HIV enfren
tam a discriminação de toda a sociedade, em virtude
do preconceito relacionado à doença.

Apesar de toda a informação que temos a res
peito do vírus HIV e forma de contágio, além da forma
assustadora que a doença se dissemina, atingindo in
discriminadamente toda a sociedade, ainda hoje, os
portadores são excluídos do convívio social.

Algumas pessoas ainda não se conscientizaram
sobre como evitar a contaminação e, além disso, dis
criminam os portadores da doença, carregada de es
tigmas, vinculados à conduta do portador do vírus,
que imaginam ser inadequada ao convívio social.

Esse tipo de preconceito não é eliminàdo tão fa
cilmente em uma sociedade tradicional como preten
de ser a nossa.

No entanto, é necessário estabelecer normas
que permitam o respeito ao ser humano e garantam o
mínimo de dignidade, fundamental para todos os indi
víduos.

Uma das formas de manter a dignidade do ser
humano é garantir o seu emprego. Esse tipo de medi
da não compromete o ambiente de trabalho, uma vez
que o contágio não ocorre com o convívio social.
Além disso, o vírus pode levar anos para se manifes
tar, possibilitando que o seu portador trabalhe nor
malmente por muito tempo.

Tal medida de respeito ao portador do vírus HIV
pode contribuir para o seu tratamento, pois permane
ce se ocupando dignamente do trabalho ao qual está
habituado.

Evita-se o preconceito por parte do emprega
dor, que apenas poderá demitir em caso de falta grave
ou força maior, devidamente comprovadas, como pre
visto no projeto do Senado Federal.

Entendemos, ainda que a matéria deve se tor
nar lei no mais breve espaço de tempo possível e,
portanto, preferimos'o projeto já aprovado pelo Sena
do Federal, submetido à nossa revisão.

O outro projeto tem o mesmo escopo, mas se
aprovado, seria submetido, ainda, à revisão do Sena-

---do--Federaf;-Os130rtaEfer-es-do-vír.us-não podem el:!pe
rar para terem garantia fundamental de trabalho e
atenuação do preconceito que enfrentam quotidiana-
mente. \

Diante do exposto somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.856, de 1999, e pela rejeição do
Projeto de Lei nº 2.319, de 2000.

~ala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Depu
tada Fátima Pelaes Relatora.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei nº
1.856/99 e REJEITOU o Projeto de Lei nº2.319/2000,
apensado, nos termos do parecer da Relatora, Depu
tada Fátima Pelaes.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Màrcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.892-A, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe sobre a exclusividade de
emissão de carteiras de estudantes pelo
Ministério da Educação; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto pela rejeição (relator: Dep. Profes
sor Luizinho).

(Às Comissões de Educção, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Compete exclusivamente ao Ministério

da Educação a confecção, padronização e distribui
--ção -das carteiras de-estudante para -os estabeleci
mentos de ensino público ou particular, de ensino fun
damentai, médio e superior.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

. Justificação
A proposta atende reivindicação da organização

não governamental Futuro Nacional, cujo objetivo é
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defender o estudo e elaboração de propostas e alter
nativas políticas e econômicas para nosso País.

Esta entidade demonstra que o monopólio da
UNE e da Ubes sobre a emissão das carteiras de es
tudante que propiciam descontos nos eventos cultu
rais, tem servido apenas a interesses de grupo ou
partido poHtico.

A arrecadação a partir das carteiras estudantis
chega a cerca de 60 milhões de reais.

Assim sendo, é necessário conferir transparên
cia à gestão desses recursos, cujo objetivo é dar aos
jovens estudantes, oportunidade de acesso aos ser
viços culturais.

Por este motivo, ao Ministério da Educação ca
beria administrar o sistema de concessão de cartei
ras estudantis.

Sala das Sessões, 20 de outubro 1999. - Depu
tado Ricardo Izar.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 1.892, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei em análise, de autoria do nobre
Deputado Ricardo Izar dispõe sobre a exclusividade
de emissão de carteiras de estudante pelo Ministério
da Educação.

-;Tamita--eonsoante-·0- al1.-24, .1l..do._Begim~njçL
Interno da Casa, sendo conclusiva a apreciação por
parte da Comissão de Educação Cultura e Desporto.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

__ É o relatÓrip,.

11 - Voto do Relator

A proposição cria novo encarg9 e novos custos
para o MEC, que deveria montar um novo aparato bu-

rocrático e de fiscalização, em todo o país, para gerir
este novo serviço.

Observe-se que, recentemente, o MEC encer
rou as atividades de várias delegacias estaduais.

Há necessidades mais urgentes para o Ministé
rio da Educação, tais como fiscalizar efetivamente os
recursos do Fundef, nos estados que recebem a com
plementação, exercendo sua função constitucional de
promover o controle interno. O MEC deve ser dotado
de recursos humanos e materiais para exercer sua
atividade-fim.

Do ponto de vista do consumidor, o atual siste
ma de carteiras estudantis expedidas por organiza
ções não governamentais que reúnem estudantes
tem funcionado. Há divergências no que se refere à
gestão. Não é papel desta Casa interferir nas quere
las internas de associações civis.

Pelo exposto voto contrariamente ao PL nº
1.892, de 1999.

Sala da Comissão, 31 de maio 2000. - Deputa
do Professor Luizinho, Relator. r

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 1.892/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Professor Luizinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Mansa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir Lu
cas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada,
Celcita Pinheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Luís Barbosa, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Renato Silva e Wal
frido Mares Guia.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI N!l2.015-A, DE 1999
(00 $.r._.E!1i~Bacci)

Altera o inciso e o parágrafo único
do art. 22 da Lei n2 9.615, de 24 de março
de 1998 e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Educaçi~, Cul
tura e Desporto pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Luís Barbosa).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11)
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SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Altera o inciso I do art. 22, da lei n9 9.615,

de 24-3-98, que passa a ter a seguinte redação:

Art.22 ..
I - colégio eleitoral constituído de to

dos os filiados e atletas inscritos, no gozo
de seus direitos, regulamentado, organizado
e fiscalizado pelo INDESP -Instituto Nacio
nal de DeseJ:lVolvimento do Desporto;

Art. 2º Altera o parágrafo único do art. 22, da
lei nº 9.615, de 24-3-98, que passa a ter a seguinte
redação:

Parágrafo Único. É proibido adotar cri
tério diferenciado de valoração dos votos.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que ins
titui normas gerais sobre desporto, bem como a
Constituição Federal, não contemplaram o devido va
loraos atletas, os maiores responsáveis pelo sucesso
econômico-financeiro que significa o setor para o Bra
sil.

A Lei n9 9.615, tão decantada como a redenção
do desporto, falhou duplamente, ~is em seu art. 29,

capítulo 11, que trata dos princípios fundamentais do
desporto, no inciso 111, frisa que "a base éa democrati
zação, garantindo em condições de acesso às ativi
dades desportivas sem quaisquer distinções ou for
mas de discriminação"...

Mas, em seu próprio art. 22, inciso I, que trata do
colégio eleitoral, permite apenas a participação dos fi
liados e a diferenciação de valoração dos votos.

Não contempla, discrimina os atletas e coloca
valor diferenciado nos votos.

Entendemos que alterando tudo isso, podere
mos tratar da democratização do desporto nacional,
não antes disso.

Esta proposta, prevê a participação direta e efe
tiva dos'nossos atletas, amadores e profissionais, na
escolha, por voto direto e secreto, dos dirigentes das
entidades desportivas dirigentes que os represen
tam, integrantes do Sistema Brasileiro do Desporto,
no mesmo padrão das eleições gerais.

Todos nós acompanhamos diariamente as re
clamações de jogadores do futebol profissional, por
exemplo, sobre calendário, falta de organização e a
atuação ditatorial e a recondução dos mesmos diri
gentes, aos cargos de maior importância.

Até quando poderemos assistir, impassíveis, de
braços cruzados esta aberração? A finalidade maior
de toda a organização diretiva do desporto, deveria
ser o atleta, o artista, a estrela principal, mas se nem
mesmo estes podem participar, por falta de uma le
gislação moderna, adequada e democrática, res
ta-lhes apenas a crítica.

A crítica pode e deve existir, desde que ao seu
lado se dê a alternativa mais correta para a solução
dos problemas. Além do mais, não podemos admitir
que em pleno século 21, alguém possa se aproveitar
da legislação para se apoderar de um setor tão impor
tante, que gera milhares de empregos, que movimen
ta bilhões de reais e, que sustenta milhares de famfli
as, de forma não muito clara, surgidos do nada, como
salvadores da pátria para comandar o esporte do
pars.

Apesar desta falta absurda de democracia, ou
da existência de uma ditadura disfarçada, não temos
visto melhorias ou mudanças positivas no setor.

Pelo contrário, o que se vê, diariamente, são crí
ticas e mais crfticas e o atraso no trato com o despor
to.

Portanto, com as álterações propostas aqui, te
remos a oportunidade de mudanças no atual sistema
antidemocrático e, de melhorar um setor da mais alta
importância para o país e para o seu povo. Com a
aprovação destas medidas, estaremos oportunizan
do aos atletas, amadores e profissionais, escolherem
por voto direto e secreto, as pessoas que irão dirigir
suas entidades, em todos os nrveis, seja nas Ligas,
Federações e Confederações (CBF, CBV, CBB etc.).

É o mrnimo que podemos oferecer à todos os
dedicados atletas, amadores e profissionais, que são
o sustentáculo do esporte brasileiro.

Evoluímos em tantos setores do pafs, mas o
desporto continua adormecido, cujo sistema de troca
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de comando mais parece uma monarquia, do que de
mocracia.

Esta mudança urge, pois o comandado do des
porto é exercido por donos da verdade, deixando
transparecer o resquício da ditadura, que permane
ce latentes nas entrelinhas da legislação.

Nossos atletas também evoluíram e tem totais
condições de participação direta nos destinos das
entidades desportivas dirigentes e associações.

E também já é hora de mostrar que o Brasil
vive e respira democracia total e absoluta.

Apenas e tão-somente com a implantação da
democracia, poderemos melhorar e modernizar o
desporto brasileiro.

Sala das Sessões 10 de novembro de 1999. 
Enio Bacci - PDT - RS.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDO~LEGISLATIVOS-

, CeDI

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui normas gerais sobre despor
to e dá outras providências.

...................................................................................'..

CAPfTULO 11
Dos Princípios Fundamentais

Art. 2º O desporto, como direito individual, tem
como base os princípios:

1-da soberania, caracterizado pela supremacia
nacional na organização da prática desportiva:

11 - da autonomia, definido pela faculdade e Li-'
berdade de pessoas físicas e jurídicas organiza
rem-se para a prática desportiva;

11I-da democratização, garantido em condições
de 'acesso as atividades desportivas sem quaisquer
distinções ou formas de descriminação;

. ,....................................................................................
CAPfTULO IV

Do Sistema Brasileiro do Desport~

•••••••••••••••• , ••••••••••••••• ~ ••••••••••• , " , , •• ," II •• , •• , •• , •• ,

" Seção IV'
Do Sist~ma ~acio~aldo Desp~Í1o

.............' ~ ; ; " .

Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão:
I - colégio eleitoral constituído de todos os filia

dos no gozo de seus direitos, admitida a diferenciação
de valor dos seus votos;

Parágrafo único. Na hipótese da adoção de cri
tério diferenciado de valoração dos votos, este não
-poderá exceder à proporção de uni para seis entre o
de menor e o de maior valor: '

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!2.015, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000 - Carla
Rodrigues de Médeiros, Secretária.

I - Relatório

Pelo projeto de lei em epígrafe, é proposta uma
nova redação para o art. 22 da Lei nº9.615, de 23 de
março de 1998. Esse artigo dispõe sobre 05 proces
sos eleitorais nas entidades desportivas.

Quer o nobre Autor que os colégios eleitorais
sejam constitufdos não só dos filiados, mas também
dos atletas inscritos, ,no gozo de seus direitos. Quer,
ainda, que seja proibido as entidades desportivas
adotarem critério diferenciado de valoração dos vo
tos.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o Relatório. '

11 - Voto do Relator

A Lei nº 9.61,5/98 inscreve entre os princípios
fundamentais do desporto o da democratização "ga
rantido em condições de acesso às atividades des
portivas sem quaisquer distinções ou formas de dis
criminação". Ora, excluir dos colégios eleitorais das
entidades desportivas os principais atores do espetá
culo desportivo, oll seja, os atletas, é uma prática
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frontalmente contrária àquele princípio e, portanto',
uma aberração.

Da mesmo forma, é antidemocrático o chamad,o
voto plural, que é a técnica de dar pesos diferencia
dos aos diversos votos ou de atribuir mais de um voto
a certos eJeitores. O voto plural permite a manipula
ção das assembléias-gerais, pois assegura posições
dominantes nas associações. Como tal, favorecE! os
interesses pessoais de alguns associados ou Qrupos
de associados, em detrimento do interesse social. '

Sou, pois, pela aprovação do PL n9 2.015, de
1999, porém na forma do substitutivo anexo, que 'tem
por objetivos dar, à matéria uma redação mais enxuta
e sanar vício de inconstitucionalidade..

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Luis Barbosa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nl!2.015, DE 1999

Altera o inciso I do art. 22 da Lei "11
9.615, de 24 de março de 1998, que "insti
tui normas gerais sobre desportos".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 0 inciso I do art. 22 da Lei n2 9.615, de 24

de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 22 ~ ,.:.......•.
...............................................................
I - colégio eleitoral constituído de, to

dos os filiados e atletas inscritos, no goz.o
de seus direitos, vedado o voto plural. ,

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Luis Barbosa, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl!2.015, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, 11 e §'1!l, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados; o Sr. ~
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo,'a partir de 10
de maio de 1999, por cinco sessões. Esgotado.o
prazo, não foram recebidas emendas ao ~ubstituti-:

vo.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2000 - Carla

Rodrigues de Medeiros, Secretária.

, '1 '-, colégio eleitoral cons'ituído de to
dos os' filiados e atletas inscritos, no gozo

"de seus direitos, vedado (j votá plural.

Art.' 22 ,Esta 'lei' entra' em:"lgÓr '~a data de sua
publicação." '.'. , ...... :- '

Sal~ da Comissão, 31" de máio de-2000. - Depu
tado Pedro Wilson; Presidente. .

. "

PROJETO DE LEI NR.2.193-A~DE 1999 ,
, '(Do, Sr. Pauló Pàim)
E~tén.~ 'aos ~ ~rrovfáiios da Rede

Ferroviária f~eràl' ,S.A~:~ da Companhia
de' Trens ·Urban~s~o· ~~eíício de que tra
ta a. Lei nll 8.186, de 21' de~maio de 1991,

.que ';dlsp'~'sobre 8,cómplementaçio de
aposentadoria ,de ferroviários"; tendo pa-
recer da Comls~iode Tr.~lho,de Admi
nistração e Serviço' Públiéo, pela aprova
ção, contra o voto do ~putado Alexan-
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dre Santos, cujo parecer passou a cons
tituir voto em separado (relator: Dep. Pa
ulo Rocha).

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de
Finanças e Tributação (Art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas

- parecer vencedor

- parecer da Comissão

- voto em separado

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É estendida aos ferroviários da Rede Fer
roviária Federal S.A. e da Companhia de Trens Urba
nos, independentemente da data de admissão, o dire
ito à complementação de aposentadoria, na forma do
disposto na Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991.

Art. 22 O Tesouro Nacional manterá à disposição
do INSS, à conta de dotações próprias consignadas
no Orçamento da União, os recursos necessários ao
pagamento da complementação de que trata esta lei.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991, assegu
rou a complementação de aposentadoria paga aos
ferroviários admitidos no serviço público, na condição
de estatutários, até 31 de outubro de 1969, e que pas
saram aos regime trabalhista por força de legislação
posterior. Entendeu o legislador que esses ferroviári
os deveriam ter restaurado os valores dos proventos
da aposentadoria que teriam caso houvessem per
manecido sob o regime estatutário. Reconheceu-se,
naquela ocasião, a violência jurídica perpetrada pela
Lei n9 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e pelo De
creto-Lei n9 5, de 4 de abril de 1966, que levaram os
funcionários estatutários das ferrovias e dos demais
órgãos públicos transformados em empresas públi
cas a optarem entre abrir mão de seu regime de tra
balho, com todas as garantias e vantagens a ele ine
rentes, ou, alternativamente, a serem excluídos do
quadro da repartição onde trabalhavam.

O Deputado Mendes Botelho, logo após a publi
cação da Lei nº 8.186/91 apresentou proposição es
tendendo os efeitos da norma legal a todos os ferro
viários de empresas estatais federais. Esse projeto
tramitou na Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público desta Casa onde, em 4 de maio de
1993, com o parecer favorável desse Deputado, seu
relator, foi aprovado. Com o arquivamento do PL nº
1.363-A/91, manteve-se a diferenciação entre duas
categorias de ferroviários: a dos admitidos até 31 de
outubro de 1969 e a dos admitidos posteriormente, os
primeiros com direito à complementação de aposen
tadoria, devida pela União, e os demais sem essa
prerrogativa.

Para corrigir tal situação, proponho projeto de
mesmo teor em homenagem ao nobre Deputado
Mendes Botelho e, principalmente, porque não há
como negar a justiça da medida por ele proposta: to
dos os trabalhadores de uma mesma categoria, tra
balhando nas mesmas empresas, devem ter assegu
rados os mesmos direitos e benefícios.

Pelas razões acima expostas, esperamos con
tar com o apoio dos nossos nobres pares.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nº 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991

Dispõe Sobre a Complementação de
Aposentadoria de Ferroviários, e dá ou
tras providências.

Art. 1º É garantida a complementação da apo
sentadoria paga na forma da Lei Orgânica da Previ
dência Social - LOPS aos ferroviários admitidos até
31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal
S/A. - RFFSA, constituída ex vi da Lei n2 3.115, de 16
de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades
operacionais e subsidiárias.

Art. 2º Observadas as normas de concessão
de benefícios da Lei Previdenciária a complementa
ção da aposentadoria devida pela União é constituf·
da pela diferença entre o valor da aposentadoria
paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS e o da remuneração do cargo correspondente
ao do pessoal em atividade na RFF8A e suas subsi
diárias, com a respectiva gratificação adicional por
tempo de serviço.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I!! 29387

Parágrafo único. O reajustamento do valor da
aposentadoria complementada obedecerá aos mes
mos prazos e condições em que for reajustada a re
muneração do ferroviário em atividade, de forma a as
segurar a permanente igualdade entre eles.

Art 3!! Os efeitos desta Lei alcançam também os
ferroviários, ex servidores públicos ou autárquicos
que, com base na Lei n!! 6.184, de 11 de dezembro de
1974, e no Decreto-Lei n!! 5, de 4 de abril de 1966, op
taram pela integração nos quadros da RFFSA sob o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusi
ve os tornados inativos no período de 17 de março de
1975 a 19 de maio de 1980.

Art. 4!! Constitui condição essencial para a con
cessão da complementação de que trata esta Lei a
detenção, pelo beneficiário, da condição de ferroviá
rio. na data imediatamente anterior ao inicio da apo
sentadoria previdenciária.

Art. 5!! A complementação da pensão de benefi
ciário do ferroviário abrangido por esta Lei é igual
mente devida pela União e continuará a ser paga pelo
INSS, observadas as normas de concessão de bene
fícios da Lei Previdenciária e as disposições do pará
grafo único do art. 2!! desta Lei.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a pen
são previdenciária complementada poderá ser paga
cumulativamente com as pensões especiais previstas
nas Leis nºs. 3.738, de 3 de abril de 1960. e 6.782. de
20 de maio de 1980; ou quaisquer outros benefícios
pagos pelo Tesouro Nacional.

Art. 6!! OTesouro Nacional manterá à disposição
do INSS, à conta de dotações próprias consignadas
no Orçamento da União, os recursos necessários ao
pagamento da complementação de que trata esta lei.

Art.7!! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 8!! Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

LEI N9S.184, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre a integração de funci~

onários públicos·nos quadros de soci~

dades de economia mista, empresas pú~

blicas e fundações resultantes de trans~

formação de órgãos da administração fe
deral direta e autarquias; revoga a Lei n9

5.927. de 11 de outubro de 1973, e dá ou
tras providências.

Art. 1!! Os funcionários públicos de órgão da
Administração Federal Direta e Autarquias que se

transformaram ou venham a transformar-se em soci
edades de economia mista, empresas públicas ou
fundações poderão ser integrados. mediante opção,
nos quadros de pessoal dessas entidades.

§ 1!! A integração prevista neste artigo somente
se aplica a ocupantes de cargos de provimento efeti
vo e aos agregados existentes nos quadros dos ór
gãos e autarquias à data da transformação, excluídos
os que tenham sido redistribufdos ou transferidos
para quadros de outros órgãos da Administração.

§ 2!! A integração se efetivará mediante contra
tação, por prazo indeterminado, no regime da legisla
ção trabalhista, para emprego compatível com as atri
buições do cargo ocupado pelo funcionário quando
da opção.

§ 3!! Efetivada a integração na forma do parágra
fo anterior, considerar-se-á extinto e automaticamen
te suprimido o cargo que o funcionário venha ocupan
do no regime estatutário.

Art. 2!! Será computado. para o gozo dos direitos
assegurados na legislação trabalhista e de previdên
cia social, inclusive para efeito de carência, o tempo
de serviço anteriormente prestado à Administração
Pública pelo funcionário que, por motivo de que trata
o art. 1!!, integre ou venha integrar quadro de pessoal
de sociedade de economia mista, empresa pública ou
fundação.

Parágrafo único. A contagem de tempo de servi
ço de que trata este artigo far-se-á segundo as nor
mas pertinentes ao regime estatutário, inclusive com
putandose em dobro, para fins de aposentadoria, os
períodos de licença especial não gozada, cujo direito
tenha sido adquirido sob o mesmo regime.

Art. 3!! Os funcionários que permanecerem no
regime estatutário poderão concorrer à inclusão no
Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei
n!! 5.645, de 10 de dezembro de 1970, para o preen
chimento de claros na lotação dos Ministérios, órgãos
integrantes da Presidência da República eAutarquias
Federais, na conformidade das normas legais e regu
lamentares pertinentes.

Parágrafo único. Os funcionários de que trata
este artigo que não -satisfizerem os requisitos da Lei
nº 5.645. de 10 de dezembro de 1970, passa~ão a in~

tegrar quadro Suplementar. na forma epara os efeitos
do disposto no parágrafo único do art. 14, da referida
lei.

Art. 4!! A União custeará, nos casos dos funcio
nários a que se refere o art. I!!, a parcela da aposenta
doria correspondente ao tempo de serviço prestado
sob o regime estatutário; mediante inclusão no orça-
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mento, anualmente, de dotação especifica em favor
do INPS.

Art 52 A relação das entidades transformadas e
o prazo para o exercício da opção a que se refere o
art. 12 constarão de ato regulamentar a ser expedido
pelo Poder Executivo.

Art. 6º É revogada a Lei n25.927, de 11 de outu
bro de 1973, e restabelecida a anterior filiação previ
denciária dos servidores regidos pela legislação tra
balhista que prestam serviços à Administração Públi
ca Federal, direta e indireta, bem como dos servido
res do Distrito Federal e dos Territórios.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não im
plica restrição ou prejuízo de qualquer natureza para
os servidores que eram anteriormente segurados do
INPS, considerando-se como de filiação a este, para
todos os efeitos, o período durante o qual estiveram fi
liados ao IPASE.

Art. 7º As contribuições que, por força da Lei ora
revogada, desde 10 de janeiro de 1974, vinham sen
do recolhidas ao IPASE serão transferidas para o
INPS, ao qual caberá também a cobrança das que te
nham eventualmente deixado de ser recolhidas a par
tir daquela data.

Art. 8º O Ministério da Previdência e Assistência
Social estabelecerá as condições de transferência
das contribuições de que trata o artigo anterior, bem
como o montante devido pelo INPS, a título de indeni
zação das despesas com a arrecadação daquelas
contribuições e dos gastos administrativos realizados
para cumprimento dos encargos atribuídos ao IPASE
pela Lei nº 5.927, ora revogada.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO-LEI N2 5 - DE 4 DE ABRIL DE 1996

Estabelece norma para a recupera
ção econômica das atividades da Mari
nha-Mercante, dos Portos Nacionais e da
Rede Ferroviário Federal S.A. e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pelo art. 30 do Ato Insti
tucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, ouvido o
Conselho de Segurança Nacional, e considerando
que as atividades da marinha mercante, dos portos
nacionais, da Rede Ferroviária Federal S.A, e das
entidades de classes profissionais, vinculadas ou
conexas, envolvem matéria diretamente ligada a Se
gurança Nacional;

Considerando que é vital para o fortalecimento
do Poder Nacional a inadiável recuperação do Poder
Econômico através da reestruturação adequada dos
sistemas de transporte sob jurisdição do Ministério da
Viação e Obras Públicas;

Considerando que as diversas medidas para
corrigir as distorções ora existentes nos sistemas em
apreço, não tem proporcionado os resultados dos efi
cazes quanto o exige a atual conjuntura nacional;

LEI NSl 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe Sobre o 'Regime Jurídico da
exploração dos Portos Organizados e
das Instalações Portuárias e dá outras
providências

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
Da Exploração do Porto e das

Operações Portuárias

Art. 1º Cabe à União explo'rar, diretamente ou
mediante concessão, o porto organizado.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - Porto organizado: o construído e aparelhado

para atender as necessidades da navegação e da
movimentação e armazenagem de mercadorias. con
cedido ou explorado pela União, cujo tráfego e opera
ções portuárias estejam sob a jurisdição de uma au
toridade portuária:

Art. 75. Ficam revogados, no prazo de cento e
oitenta dias contado da publicação desta Lei, os arti
gos 254 a 292 e o inciso VIII do artigo 544 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 76. Ficam revogados, também, os Decretos
n2s 24.324, de 1º de junho de 1934, 24.447, de 22 de
junho de 1934, 24.508, de 29 de junho de 1934,
24.511, de 29 de junho de 1934, e 24.599, de 6 de ju
lho de 1934; os Decretos-leis nºs 6.460, de 2 de maio
de 1944 e 8.349, de 24 de dezembro de 1945; as Leis
nºs 1.561, de 21 1 de fevereiro de 1952, 2.162, de 4 de
janeiro de 1954,2.191, de 5 de março de 1954 e 4.127,
de 27 de agosto de 1962; os Decretos-leis n!!g 3, de 27
de janeiro de 1966, 5, de 4 de abril de 1966 e 83, de 26
dezembro de 1966; a Lei nº 5.480, de 10 de agosto de



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 29389

1968; os incisos VI e VII do artigo 1º do Decreto-Lei nº
1.143, de 30 de dezembro de 1970; as Leis nSls 6.22.2,
de 10 qe julho de 1975 e 6.914, de 27 de maio de 1981,
bem·como·as demais disposições em çontrário.

Brasília, 25 de fevereiro de 1993; 172º da Inde
pendência e 105º da República. - Itamar Franco 
Alberto Goldman - Walter Barelli.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO 'DE LEI NR 2.193199

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou' a ,abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo Secretária.

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O Projeto de Lei nº2.193, de 1999, de autoria do
Deputado Paulo Paim, propõe a extensão, aos ferro
viários da Rede Ferroviária Federal S. A. e da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos, do beneficio da
complementação de aposentadoria, instituído pela
Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991.

Pretende-se com a proposição assegurar com
plementação pecuniária de proventos, bem como das
pensões decorrentes, em montante correspondente à
diferença entre os valores pagos pelo Instituto Nacio
nal do Seguro Soci~' - INSS e os valores de remune
ração praticados para o pessoal em atividade na
Rede Ferroviária Federal ou na Companhia Brasileira
de Trens Urbanos, independentemente da data de
admissão nessas sociedades de economia mista.

A Comissão de Trabalho, de Administração eSer
viço Público, em reunião ordinária de 17 de maio de
2000, rejeitou, por unanimidade, o parecer do Relator
contrário à proposição, tendo sido acolhida a posição
pela aprovação do Projeto de Lei nº2.193, de 1999.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

/Essa questão da complementação de proventos
da a~osentadoria não é uma novidade no cenário]urr-

-dico da.Administração Pública brasileira. Em 1969, foi
editado, pelo Chefe do Poder Executivo, o Decre
to-Lei nº 956, de 13 de outubro, que dispunha sobre a
complementação de proventos de servidores ferro
viários da Rede Ferroviária Federal S. A. A razão bá
sica que impulsiona medidas legislativas com essa fi
nalidade, repousa no fato de que as aposentadorias
pagas pelo Regime Geral da Previdência são inferio-

. res aos proventos deferidos pelo Tesouro Nacional
aos servidores públicos estatutários. Assim, antigos
funcionários públicos, regidos pelo ordenamento es
tatutário, que foram conduzidos, no interesse do pró
prio serviço, a passar para o regime da legislação tra
balhista vêem-se penalizados quando requerem apo
sentadoria.

Além disso, é preciso registrar que, em duas
ocasiões anteriores, o Congresso Nacional deliberou
pela aprovação de idênticas medidas para a clientela
dos ferroviários e para os empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. As Leis nºs
8.186, de 21 de maio de 1991, e 8.529, de 14 de de
zembro de 1992, aprovaram determinações relativas
ao tema da complementação de proventos de antigos
funcionários públicos transformados em celetistas.

No que diz respeito ao mérito da questão, pode
rfamos afirmar que esse já foi julgado válido, por duas
vezes, pelos membros do Parlamento Nacional.
Entendeu o Congresso, que esses servidores públi
cos, ao optarem por novo regime funcional, em razão
de expressa determinação legal, foram penalizados
em suas carreiras e em suas aposentadorias, tendo
em vista a desigualdade de remuneração entre em
pregados públicos ativos e inativos, foram penaliza
dos em suas carreiras e em suas aposentadorias,
tendo em vista a desigualdade de remuneração entre
empregados públicos ativos e inativos.

A complementação de aposentadorias, que ora
se propõe, representa um passo de justiça, pois corri
ge desigualdade injustificável, além de tratar com
equivalência legal situação idêntica às já apontadas.

Dessa forma, por todo o exposto, com respaldo
no art. 129, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, manifestamo-nos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.193, de 1999.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Rocha Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº2.193/99, cántra o voto do
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Deputado Alexandre Santos, nos termos do parecer
vencedor do Relator, Deputado Paulo Rocha.

O parecer do Deputado Alexandre Santos pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes Presidente

VOTO EM'SEPARADO DO DEPUTADO
ALEXANDRE SANTOS

I - Relatório

O Projeto de Lei nQ2.193, de 1999, de autoria do
Deputado Paulo Paim, propõe a extensão, aos ferro
viários da Rede Ferroviária Federal S.A. e da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos, do benefício da
complementação de aposentadoria, instituído pela
Lei nQ 8.186, de 21 de maio de 1991.

Pretende-se, com a proposição, assegurar com
plementação pecuniária de proventos, bem como das
pensões decorrentes, em montante correspondente à
diferença entre os valores pagos pelo Instituto Nacio
nal do Seguro Social-INSS e os valores de remune
ração praticados para o pessoal em atividade na
Rede Ferroviária Federal ou na Companhia Brasileira
de Trens Urbanos, independentemente da data de
admissão nessas sociedades de economia mista.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas aos projetos referidos.

É o relatQrio.

11- Voto

Em conformidade com o art. 32, XI1I, p, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, cabe agora
a esta Comissão manifestar-se sobre o mérito das
proposições em exame.

Para uma melhor compreensão do tema, neces
sário se faz que sejam recuperados os comandos fun
damentais da Lei n!! 8.186, de 21 de maio de 1991.

Oart. 1Q da mencionada Lei estabeleceu oseguinte:
"Art. 1!! É garantida a complementação

da aposentadoria paga na forma da Lei

Orgânica da Previdência Social (LOPS) aos
ferroviários admitidos até 31 de outubro de
1969, na Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA), constituída ex-vi da Lei nQ 3.115,
de 16 de março de 1957, suas estradas de
ferro, unidades operacionais e subsidiárias."

Por sua vez, o art. 32 da mesma Lei nQ 8.186/91
prescreveu:

"Art. 3Q OS efeitos desta lei alcançam
também os ferroviários, ex-servidores públi
cos ou autárquicos que, com base na Lei nll

6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no
Decreto-Lei nQ 5, de 4 de abril de 1966, op
taram pela integração nos quadros da
RFFSA sob o regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, inclusive os tomados inati
vos no período de 17 de março de 1975 a
19 de maio de 1990." '

O objetivo fundamental da Lei n!! 8.1 86/91 foi o
de procurar restaurar a integralidade dos proventos
de aposentadoria de antigos ferroviários, regidos pelo
sistema estatutário e que passaram, por opção, para
o regime trabalhista, que foram inativados na forma
da então Lei Orgânica da Previdência Social- LOPS.
A justificação constante da maioria dos projetos de lei
reguladores de complementação de aposentadorias
ressalta que antigos funcionários públicos estatutári
os foram quase que coagidos a emigrar para o regime
trabalhista, consoante disposições normativas conti
das na Lei nll 6.184, de 11 de dezembro de 1974. Su
cede, entretanto, que a norma citada não impôs alte
rações nas relações funcionais entre os agentes pú
blicos e a Administração, mas, pelo contrário, facultou
a esses, mediante livre opção pessoal, a permanên
cia no então vigente regime estatutário ou a transpo
sição para o regime da legislação trabalhista. Pode-se
mesmo afirmar que, no caso em tela, os servidores
atuaram como agentes definidores de seu futuro pro
fissional, exercitando sua vontade individual na esco
lha definitiva. A opção formalizada, com base na le
gislação apontada, foi personalíssima, sendo pratica
da sem qualquer caráter de coação. A migração de
um regime legal para outro diferente implica na pleni
tude da aceitabilidade dos parâmetros jurídicos que
compõem o novo ordenamento escolhido, inclusive
quanto aos direitos dele resultante.

Imponderável é pretender integrar uma relação
trabalhista e previdenciária, almejando, também, tute
Ias especificas que se inserem no campo normativo
do regime estatutário, próprio dos funcionários públi
cos. Sobre essa questão, de opção entre dois regimes
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legais, a título de ~Iucidação, vale transcrever trecho
de acórdão da 49 Câ,mara Civil do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, proferido no julgamento do
Agravo de Instrumento r'l9 120.471-1-S.P., com o se
guinte teor:

"Alterado o sistema estipendiário dos
agravantes, a Lei Complementar Estadual n!!
546, de 1988, deixou-lhes aberto o direito
de opção. Vale dizer que poderiam optar
pelo novo r~gime ou permanecer no anteri
or. O que não é possível é estabelecer um
terceiro regime estipendiário, unilateralmen
te escolhido pelo servidor, que implique coli
gar apenas as vantagens dos dois sistemas.

Ora, desde que houve opção que implica esco
lha de um, exclui-se o outro.

Em sua sustentação o Magistrado dei
xou bem definida a posição dos agravantes.
Já não persiste o regime anterior e, portan
to, não há'lesão ao direito adquirido ou a co
isa julgad'li~ "Houve a eleição pelo servidor
da situação que lhe pareceu mais vantajosa
entre aquelas que ficaram à sua escolha."

A Lei n9 8.186/91 resultou do Projeto de Lei nl!
4.675, de 1990, de autoria do Deputado Oswaldo
Lima Filho. Contudo, apesar de sua vigência como
norma legal, cabe aduzir que a citada proposição foi
integralmente vetada pelo Presidente da República,
por contrariar o interesse público e gerar aumento de
despesa sem a ex,~tência da devida previsão orça
mentária. Posteriorrylente, nos termos do art. 66, § 42 ,

da Constituição Fe.deral, o veto presidencial foi rejei
tado pelo Congresso Nacional.

O Projeto de Lei n!! 2.193, de 1999, no seu con
teúdo, e ainda mais incongruente, pois pretende con
ceder benefícios próprios do regime estatutário a em
pregados públicos regidos pela legislação trabalhista,
gerando, assim, mais uma distorção no sistema previ
denciário. Com efeito, cria-se u.ma situação injustificá
vel entre empregados públicos d~ empresas estatais
que se acham submetidos ao mesmo regime de se
guridade social. Assim, os empregados públicos, da
categoria dos ferroviários, que vierem a se aposentar,
terão o beneffcio da complementação de proventos
da aposentadoria custeado pelo Tesouro Nacional.
Mas os demais empregados públicos, que se aposen
tarem pelo mesmo regime previdenciário, deverão
content~r-se com os provento~ concedidos pelo
INSS, na forma do art. 201, § 72, I, da Constituição
Fedefél(pemonstra-se, dessa maneira, um tratamen-. '~':

to desigual para iguais, o que afronta o princípio cons
titucional da isonomia de tratamento.

Por fim, é assente na doutrina e jurisprudência
que a aposentadoria rege-se pela lei vigente na oca
sião do evento, tempus regit actum, e não por nor
mas pretéritas ou futuras que, ao alvitre do aposenta
do, possam ser livremer:te elegidas.

Dessa forma, por tl'Jdo o exposto, com respaldo
no art. 129, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, manifestamo-nos pela rejeição do
Projeto de Lei nºs 2.193, de 1999.

Sala da Comissão, 20 de abril de 2000. - Depu
tado Alexandre Santos.

PROJETO DE LEI N!l2.31S-A, DE 2000
(Do Sr. Aloízio Mercadante)

Torna obrigatória a realização de au
diências públicas sobre os aumentos
propostos nas tarifas ou preços pratica
dos pelas empresas prestadoras de ser
viços públicos antes que os mesmos se
jam autorizados pelas respectivas agên
cias reguladoras setoriais e dá outras
providências; tendo parecer da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público pela aprovação (Relator: De
putado Wilson Braga).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.

. 54) - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
" - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!l2.31512000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1li, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-



29392 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessõe~. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia R. C. de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n2 2.315, de 2000, apresentado
pelo Deputado Aloizio Mercadante, pretende estabe
lecer a obrigatoriedade da realização de audiências
públicas com os usuários dos serviços públicos, pre
viamente a quaisquer aumentos de tarifas relaciona
das com a utilização desses serviços.

A justificação da proposição exterioriza as ra
zões motivadoras de sua formulação com os seguin
tes argumentos:

"A privatização dos serviços públicos
no Brasil não foi acompanhada do estabe
lecimento de mecanismos e procedimentos
destinados a promover o envolvimento e
participação dos usuários destes serviços
no controle e fiscalização da atuação das
empresas concessionárias ou para as qua
is foi transferido o controle acionário das
estatais preexistentes. Em conseqüência,
ao contrário do que ocorre em outros paí
ses freqüentemente mencionados como re
ferência para o nosso, o processo de priva
tização marginalizou seus pretensos bene
ficiários os consumidores - e reforçou as
práticas pouco transparentes de adminis
tração dos serviços envolvidos. Ambas coi
sas já se refletem na qualidade, cobertura
e custo destes serviços para os consumi
dores que, em grande parte dos casos, até
agora tiveram muito mais prejuízos do que
benefícios com a privatização dos serviços
públicos.

A presente iniciativa tem o propósito
de avançar no estabelecimento de meca
nismos que permitam progressivamente co
brir as lacunas existentes, abrindo espaço
para a conscientização e organização dos
usuários dos serviços públicos e estimulan
do sua participação no controle da gestão
dos .mesmos, sejam eles privatizados ou
não."

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao Projeto de Lei n2 2.315, de 2000.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Em acordo com o art. 32, XIII, s, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, cabe agora a esta
Comissão manifestar-se sobre o mérito da proposi
ção.

A Constituição Federal de 1988, também cha
mada de Constituição Cidadã, tem como característi
cas determinantes o respeito aos direitos e garantias
fundamentais e a ampliação da participação popular
na condução da vida político-administrativa da Nação.
Com efeito, dispositivos da Carta Política asseguram
ao cidadão o direito de intervenção no processo de
gestão estatal (art. 52, XXXIII e XXXIV, art. 10 e art.
14,1,11 e 111, todos da Constituição Federal). Essa nova
dimensão do regime democrático, que consolida pro
gressivamente a democracia participativa, intenta
resgatar para o cidadão a possibil!dade de efetiva in
terferência nos processos decisórios do Estado, con
tribuindo para o controle do exercício do poder e para
fortalecimento da cidadania, em sua vertente coleti
va.

No tocante à prestação dos serviços públicos,
o legislador constituinte, no art. 175 da lei Funda
mentai, estabeleceu requisitos destinados a orientar
a elaboração do ordenamento disciplinador das ativi
dades estatais voltadas para a sociedade, incluindo,
entre esses, os direitos dos usuários. A Lei n2 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regi
me de concessão e permissão da prestação de ser
viços públicos, prescreve que é direito do usuário
"receber do poder concedente e da concessionária
informações para a defesa de interesses individuais
ou coletivos".

O Projeto de Lei n2 2.315, de 2000, apresen
ta-se plenamente coerente com esse contexto de par
ticipação atuante do usuário dos serviços públicos. As
audiências públicas, prévias às solicitações de rea
justes de tarifas pela utilização de serviços públicos,
propostas pela iniciativa legislativa ora em exame, de
vem merecer nossa acolhida, pois aprimoram a siste
mática de acompanhamento e de controle dos presta
dores de serviços públicos, impedindo abusos que
venham comprometer a qualidade e o acesso popular
àqueles serviços.

Dessa forma, por todo o exposto, manifesta
mo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n2 2.315, de
2000, com base no art. 129, li, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2000. - Depu
tado Wilson Braga, Relator.
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Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
Aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n!!
2.315/2000, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Wilson Braga.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e
Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos,
Avenzoar Arruda,' Babá, Eduardo Campos, Fátima
Pelaes, Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José
Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laite Rosado,
Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa
e Wilson Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa,
suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI Ng 2.443-A, DE 2000
(Do Sr. Themístocles Sampaio)

Dispõe sobre a contraprestação
de serviços pelos beneficiários dos
programas de distribuição de cestas
básicas de alimentos e nas frentes de
trabalho patrocinadas pelo Governo
Federal; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela rejeição, contra o voto do
Deputado José Múcio Monteiro, cujo
parecer passou a constituir voto em
separado (Relator: Deputado Avenzoar
Arruda).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

"Projeto inicial publicado no OCO de 23-2-00

PARECER DA COMISSÃO DÊ TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor

- parecer da Comissão

- voto em separado

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.443, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O nobre Deputado Themístocles Sampaio apre
sentou o presente projeto de lei, dispondo sobre a
"contraprestação de serviços pelos beneficiários dos
programas de distribuição de cestas básicas de ali
mentos e nas frentes de trabalho patrocinadas pelo
Governo Federal".

A proposição foi relatada pelo nobre Deputado
José Múcio Monteiro, que votou pela sua aprovação.

Sendo o projeto rejeitado, fomos designados
pelo Presidente da Comissão para elaborar o parecer
vencedor, pela rejeição do projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em exame colide com todos os princí
pios norteadores dos programas assistenciais, de
vendo ser repelido.

Além de não ser correto exigir contraprestação
de pessoas socorridas pela seguridade social, a me
dida proposta tem um agravante: poderá estimular, na
informalidade, a contratação de trabalhadores a troco
de comida. O que não é sequer passível de conside
ração nos dias atuais.

. ... Somos, portanto, pela rejeição do Projeto de Lei
n!! 2.443, de 20'00.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Avenzoar Arruda, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão .de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 2.443/2000, contra o voto
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do Deputado José Múcio Monteiro, nos termos do pa
recer vencedor do Deputado Avenzoar Arruda.

O parecer do Deputado José Múcio Monteiro
passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Aven
zoar Arruda, Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Edinho Bez e lédio Rosa, suplentes.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

I - Relatório

Pelo presente projeto, de autoria do nobre Depu
tado Themístocles Sampaio, "Os programas de distri
buição de cestas básicas de alimentos patrocinados
pelo Governo Federal exigirão a contraprestação de
serviços à comunidade, por parte dos beneficiários,
em número de dias que corresponda, com base no sa
lário mínimo, ao custo da cesta recebida. (art. 1º).

Ainda segundo o projeto, "Nas frentes de traba
lho instituídas pelo Governo Federal serão cumpridos
três dias de serviço semanais, os quais serão remu
nerados, pelo menos, à razão do salário mínimo diá
rio" (art. 2º).

Por fim, o projeto prevê que "Os órgãos públicos
federais incumbidos da distribuição de cestas básicas
de alimentos ou da instalação de frentes de trabalho
deverão buscar a cooperação das Prefeituras Munici
pais e das entidades representativas da comunidade,
para a tarefa de fiscalização das atividades desenvol
vidas e da contraprestação de serviços pelos benefi-

---ciá[ios'~..(art._3º).

Justificando as medidas propostas, -õ -Ãirtor;
após reconhecer a importância e o alcance social das
frentes de trabalho e dos programas de distribuição
de cesta básica, salienta que tais programas devem
ser aperfeiçoados, já que a situação atual "conduz o
cidadão a uma situação viciada, na qual não encontra
estímulo para a busca de trabalho, já que espera con
seguir do Governo o mínimo para a sobrevivência".

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.'

11- Voto

Louvamos a iniciativa do nobre Deputado Te
místocles Sampaio.

De fato, não apenas os programas de distribui
ção de cestas básicas, mas todo programa assisten
cial, deve, além de oferecer um lenitivo para a situa
ção de angústia vivida pelo beneficiário, proporcionar
a este e a seus familiares perspectivas de futuro que
os estimulem a lutar por uma vida melhor.

Quanto à proposta de fixar a remuneração da
queles que laboram nas frentes de trabalho com base
no salário mínimo, entendemos ser de grande oportu
nidade e justiça. Afinal o salário mínimo é garantido
pela Constituição Federal a todos os trabalhadores.
Nada justifica sua não observância nas frentes de tra
balho patrocinadas pelo próprio Governo Federal.

Somos, portanto, pela aprovação deste Projeto
de Lei nº 2.443, de 2000.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2000. - Depu
tado José Múcio Monteiro.

PROJETO DE LEI Nº 2.472-A, DE 2000
(Da Sra. Luíza Erundina)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem estimuladora do exercício da
cidadania na publicidade dos serviços e
obras realizados pelos órgãos públicos
federais; tendo parecer da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação, com emen
das (Relator: Deputado Dr. Hélio).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; e
de Constituição e Justiça e de Redação 
art. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-

--cação e Informática:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas ãdotadas pela Comissão (2)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A publicidade dos serviços e obras reali
zados pelos órgãos públicos federais, através da afi-
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xação de placas e ,da veiculação de anúncios nos
meios de comunicação, além do caráter educativo, in
formativo ou de orientação social, de acordo com o
artigo 37, § Iº da Constituição Federal, deverá tam
bém conter mensagem que estimule o exercício da ci
dadania.

Art. 2º Considera-se mensagem que estimule o
exercício da cidadania, para efeitos desta lei, a repro
dução de dispositivos constitucionais e legais que
versem sobre os direitos humanos, assim como aque
les que proíbam qualquer forma de preconceito ou
discriminação de raça, origem, religião, estado civil,
sexo, orientação sexual, idade ou condição social.

Art. 3º A publicidade conterá, nos meios de co
municação e em função de suas características, re
produção escrita ou falada, de um dos dispositivos
constitucionais ou legais referidos no artigo anterior,
precedido da afirmação "Exerça sua Cidadania".

Art. 4º A 'mensagem a ser inserida na publicida
de em painéis, cartazes, placas luminosas, jornais,
revistas ou qualquer outra forma de mídia impressa,
deverá ser escrita com letras em cores e tamanho que
assegure a plena visibilidade.

Art. 5º A mensagem em publicidade através do
rádio será efetuada mediante a leitura de texto com
locução diferenciada e perfeitamente audível.

Art. 6º A mensagem em publicidade via televi
são será realizada pela exibição do texto escrito com
tipo de letra que propicie a perfeita legibilidade e visi
bilidade, havendo simultaneamente a locução dife
renciada e perfeitamente audível do aludido texto,
que deverá permanecer em exibição por todo o tempo
necessário a essa locução.

Art 7º A mensagem em publicidade veiculada
pela rede mundial de computadores (Internet) será
realizada também pela exibição do texto escrito com
tipo de letra que propicie a perfeita Legibilidade e visi
bilidade.

Art. 8º A execução desta Lei correrá por conta
de dotações orçamentárias próprias. suplementadas
se necessário.

Art. 9º O Poder Executivo rel}uJamentará esta
Lei no prazo máximo de sessenta dias de sua publica
ção.

Art. 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Constituição da República Federativa do Bra
sil consagra como um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito o exercício da cidadania e

como um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil o de promover o bem de todos.
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

Dentro deste contexto, apresentamos o presen
te projeto de lei para que o Poder Executivo seja obri
gado a veicular no âmbito de sua publicidade gover
namental, menções que estimulem o exercício da cio
dadania, através da reprodução de normas constan·
tes em nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, a publicidade governamental, afim
de atender o comando constitucional que lhe impõe o
respeito ao caráter educativo, deve veicular também
mensagens que estimulem o exercício da cidadania,
seja nos anúncios publicados em jornais e revistas,
seja nas propagandas veiculadas em rádio, televisão
e Internet. seja, ainda. nas várias placas afixadas nas
ruas, rodovias e obras públicas.

Vale lembrar que, similarmente ao projeto ora
apresentado, vigora em nosso ordenamento jurídico
a Lei nº9.294, de 115 de julho de 1996, que restringe
a propaganda de produtos fumígeros e de bebidas al
cóolicas, através de veiculação de advertências so
bre seus malefícios.

A partir da convicção da relevância social deste
Projeto e experiências anteriores realizadas com êxi
to, como por exemplo, a referente à publicidade de ci
garros, submeto à apreciação dos nobres pares o
presente projeto de lei, confiando em sua aprovação.

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2000. 
Deputada Luíza Erundina, PSB - SP.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TrTULO 111
Da Organização do Estado

CAPrTULO VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade; moralidade,
publicidade e eficiência e, também. ao seguinte:

* Artigo, csput, com redação dada pela Emenda Constitu
cional n!J 19, de 4-6-1998

I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi
tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei
ros, na forma da lei;

* Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional
n!J 19, de 4-6-1998.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou ima
gens que caracterizem promoção pessoal de autori
dades ou servidores públicos.

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumígeros.
bebidas alcoólicas, medicamentos, tera
pias e defensivos agrícolas, nos termos
do § 42 do art. 220 da Constituição Fede
ral.

Art. 1º O uso e a propaganda de produtos fumí
geros. derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoó
licas, de medicamentos e terapias e de ;,defensivos
agrícolas estão sujeitos às restrições e cóndições es
tabelecidas por esta lei, nos termosjO"§'4º do art. 220
da Constituição Federal. /

Parágrafo único. Considéram-se b~bidás alcoó
licas. para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com
teor alcoólico superior a treze-gral1s Gay Lussac.

, ---Art. 2º E proibic:{p--óúso de cigarros. cigarrilhas,
charutos, cachi bóS ou de qualquer outro produto fu
mígero, . do ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, p . ado ou público, salvo em área destinada exclu
llivamente a esse fim, devidamente isolada e com
.arejamento conveniente.

§ 1º Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas. os recintos de traba
lho coletivo e as salas de teatro e cinema.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.472, DE 2000

Nos termos do art. 119, I e § 1º, 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 emen
das, a partir de 6-4-2000, por cinco sessões. Findo o
prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de abril de 2000. - Maria
Ivone do Espírito Santo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 2.472, de 2000, de iniciativa
da ilustre Deputada LufZA ERUNDINA, obriga o Po
der Executivo Federal a incluir mensagem estimula
dora do exercício da cidadania na sua publicidade.

A proposição foi enviada B: esta Comissão para
seu pronunciamento. Transcorrido o prazo regimental
de cinco sessões, não foram apresentadas emendas
à mesma

Cabe-nos, portanto, examinar a matéria quanto
ao seu mérito, conforme determina o art. 32, inciso 11
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 ..:. Voto do Relator

A'proposição determina a inserção de mensa
gem que estimule o exercício da cidadania na propa
ganda oficial. Trata-se de texto que reproduz trechos
da Carta ou de leis que tratem do combate aos pre
conceitos e à discriminação social em todas as suas
formas. As frases serão precedidas da expressão
"exerça sua cidadania".

A disposição, conforme destaca a ilustre autora,
nobre Deputada Luíza Erundina, na justificação ao
projeto, irá atender ao comando constitucional, que
determina:

"Art. 37 ..

§ 1º A publicidade dos atos, progra
mas, obras, serviços e campanhas dos ór
gãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pesso
al de autoridades ou servidores públicos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 11 .
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A proposta é oportuna, uma vez que o texto priori
za questões relativas aos direitos humanos e à igualda
de entre os cidadãos, independentemente de raça, cre
do, estado civil, oHentação sexual, idade ou condição
social, princípios que, embora inscritos n~s cláusulas
pétreas da no~sa Constituição, ainda são freqüente
mente desresp~itados em situações do nosso dia a dia.

Destaque-se, ainda, que a proposição não impli
ca em qualquer custo adicional para o veículo da pu
blicidade ou divulgação.

Somos, portanto, favoráveis à iniciativa. Enten
demos, porém, que seria oportuno aperfeiçoar o te~o

oferecido pela nobre Deputada Luíza Erundina, inclu
indo, no rol dos temas'sociais a serem tratados, o pro
blema da violência. Trata-se de verdadeira chaga so
cial com a qual convivem brasileiros de todas as re
giões, independentemente de classe, origem ou con
vicção pessoal, sendo oportuna a conscientização no
combate à mesma. Esse ajuste redacional é objeto da
nossa Emenda nº 1/2000. Aproveitamos, também,
para corrigir a numeração do art. 10 do texto ofereci
do, objeto da Emenda nº 2/2000, deste relator.

O nosso voto, em suma, é pela aprovação da
matéria em exame, Projeto de Lei nº2.472, de 2000, e
pela aprovação das Emendas nº 1 e 2, do Relator.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Dr. Hélio, Relator.

EMENDA Nº 1/2000
(Do Relator)

Adicione-se aã'art. 2º do projeto a expressão ''vi
olência", passando o dispositivo a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 2º Considera-se mensagem que
estimule o exercício da cidadania, para os
efeitos desta Lei, a reprodução de dispositi
vos constitucionais e legais que versem so
bre os direitos humanos, assim como aque
les que proíbam qualquer forma de violên
cia, preconceito ou discriminação de raça,
origem, religião, estado civil, sexo, orienta
ção sexual, idade ou condição social:'

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Dr. Hélio, Relator.

EMENDA Nº 212000

Renumere-se como art. 10 o último artigo do
projeto. ,

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Dr. Hélio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
2.472/00, com emendas, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Dr. Hélio.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; íris Simões e Salvador Zim
baldi, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto
Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Se
meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Francistônio
Pinto, Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge
Pinheiro, Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nel
son Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Co
rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Maluly Netto, Mário Assad Júnior, Vic Pires Franco,
Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Walter Pinheiro, Odel
mo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Robério
Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípedes Mi
randa, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo Wan
derval, Agnaldo Muniz, Marcus Vicente, Átila Lira, Ro
meu Queiroz, Renato Silva, Mendes Ribeiro Filho,
Jorge Costa, Hélio Costa, Gilberto Kassab, João
Grandão e Dr. Evilásio.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.- Depu
tado Santos Filho, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Nº1-CCTCI

Adicione-se ao art. 2º do projeto a expressão ''vi
olência", passando o dispositivo a vigorar com a se
guinte redação:'

"Art. 2º Considera-se mensagem que
estimule o exercício da cidadania, para os
efeitos desta lei, a reprodução de dispositi
vos constitucionais e legais que v~rsem so
bre os direitos humanos, assim cdmo aque
les que proíbam qualquer forma de violên
cia, preconceito ou discriminação de r~ça,

origem, religião, estado civil, sexo, orienta
ção sexual, idade ou condição social:'

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado S~ntos Filho, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Nº2-CCTCI

Renumere-se como art. 10 o último artigo do
projeto.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000.- Depu
tado Santos Filho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NS! 403-A, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 1.714/99

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República do Zimbábue, celebrado em
Brasília, em 16 de setembro de 1999; ten
do pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação (Re
lator: Deputado Bonifácio de Andrada); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator:
Deputado José Genoíno).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54).)

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- parecer do relator

- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta;"

Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo
peração Cultural entre o Governo):la Repú~1i6a Fede
rativa do Brasil e o Governo da'Áepúblic~ ciO Zimbá
bue. celebrado em Brasrlia, em 1~rietembro de
1999. -

Parágrafo único. FiG~itos a consideração
do Congresso N~lÍal quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido acordo, bem como
quaisqueJ~ustes complementares que, nos termos
do ~is61 do art. 49, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2000. - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, Presidente.

MENSAGEM N!! 1.7"1'4, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o texto do acordo de Coope-. "~I ,
ração Cultural entre' o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República do Zimbabue, celebrado em
Brasília, em 16 de seiembro de 1999.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; dá'Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)).

Senhores Membros do COl')gresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, inci

so I, da Constituição Federal, s~~meto à elevada con
sideração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, Interi'10' o texto do Acordo
de Cooperação Cultural entr~ o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Govérno da República do
Zimbábue, celebrado em Brasnia, em 16 de setembro
de 1999. '

Brasília, 19 de novembro dé 1999. - Marco Ma
ciel.

EM. nº 3831MRE.

Brasília, 4 de novembro de 1999

Excelentrssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à alta consideração'de Vossa Excelência

o anexo Acordo de Cooperação Cultural, celebrado
entre o Gàverno da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Zimbábue, em Brasflia, em
16 de setembro de 1999.

2. O Acordo busca promover, com a maior abran
gência possível, o conhecimentó'mútuo e a compreen
são das respectivas culturas e" manifestações artrsti
cas, por meio da cooperação entre os dois países.

3. Para tanto, as Partes encorajarão a coopera
ção e o intercâmbio entre suas instituições e seus
agentes culturais, e cada parte apoiará as atividades
realizadas em seu território, em favor das expressões
culturais e artísticas do outro país.

4. Com vistas à submissão do .presente Acordo
ao Poder Legislativo, caso Vossa Excelência assim
haja por bem fazer, junto à presente Exposição de Mo
tivos projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosàmente, - Luiz Felipe de seixas
Corria, Ministro de Estado, interino, das' Relações
Exteriores.' H~,'
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ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DO ZIMBÁBUE

O Governo d.a ~epública Federativa do Brasil
e
O Governo da República do Zimbábue (dora

vante denominados "Partes Contratantes"),
Desejosos de consolidar e fortalecer os laços de

amizade e entendimento entre seus povos;
Conscientes do desejo de promover, com a mai

or abrangência possível, o conhecimento mútuo e a
compreensão de suas culturas e manifestações artís
ticas, por meio da cooperação amigável entre os dois
países,

Acordam o seguinte:

. ARTIGO 1

1. As Partes Rontratantes encorajarão a coope
ração e o intercâmbio entre suas instituições e seus
agentes culturais, bom vistas a cumprir os objetivos
mencionados no presente Acordo.

I

2. Cada Parte,Contratante apoiará, na base da
reciprocidade e segun(jo sua legislação interna, as
atividades realizadas em seu território, em favor
das expressões culturais e artísticas do outro país.

ARTIGO 2

As Partes Contratantes comprometem-se a in
tercambiar informações relativas a todas as áreas de

.atividade abrangidas. pelo presente Acordo.

ARTIGO 3

1.As Partes Contratantes fomentarão todas as ati·
vidades que conduzam ao cumprimento dos objetivos
estabelecidos no anexo Código Geral de Atividades.

2. As Partes Contratantes promoverão o inter
câmbio de material cultural e de personalidades liga
das às áreas e sub-áreas de atividades constantes no
Código Geral de Atividades.

ARTIGO 4

As Partes Contratantes assegurarão que as ati
vidades de cooperação cultural se estendam ao mai
or número possível de regiões de cada país.

ARTIGOS

As Partes Contratantes poderão procurar fontes
de financiamento em organismos internacionais e em
fundações com programas culturais para a realização

de atividades em áreas contempladas no anexo Códi
go Geral de Atividades.

ARTIGO 6

Em conformidade com as leis internas e às diretri
zes de política cultural em geral, cada Parte Contratante
deverá estimular o estabelecimento em seu território de
instituições culturais e associações de amizade.

ARTIGO?

Cada Parte Contratante favorecerá, em seu ter
ritório, por todos os meios de comunicação disponíve
is, a promoção e a divulgação das atividades culturais
organizadas pela outra Parte Contratante.

ARTIGO 8

Cada Parte Contratante facilitará, de conformi
dade com sua legislação, a admissão em seu territó
rio, em caráter temporário, de material de natureza
cultural que contribua para a eficaz implementação
de projetos nas áreas contempladas no anexo Código
Geral de Atividades.

ARTIGO 9

1. Para a implementação do presente Acordo, as
Partes Contratantes desenvolverão Programas Exe
cutivos que deverão conter projetos específicos de
cooperação, nas áreas relacionadas no anexo Código
Geral de Atividades.

2. Os Programas Executivos serão elaborados e
aprovados em reuniões a serem realizadas mediante
solicitação de uma das Partes Contratantes.

3. As Partes Contratantes poderão definir ativi
dades extra-programáticas, pela via diplomática.

ARTIGO 10

. 1. Os recursos financeiros necessários à im
plementação dos Programas Executivos serão exa
minados nas reuniões referidas no Artigo 9.

2. Os recursos financeiros para a implementação
das atividades extra-programáticas, mencionadas no

_artigo_9.(3},_serão definidos por via diplomática.

ARTIGO 11

1. Cada Parte Contratante notificará a outra so
bre o cumprimento das respectivas formalidades le
gais internas para a entrada em vigor do presente
Acordo, que vigorará 30 (trinta) dias após a data de
recebimento da última notificação.

2. O presente Acordo permanecerá em vigor
por tempo indeterminado, a menos que uma das



29400 Quinta-feira lI! DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Partes Contratantes notifique, por via diplomática,
sua intençãd'de denunciá-lo. Nesse caso, a denún
cia surtirá efeito 6 (seis) meses após a data de rf!ce
bimento da notificação.

3. A denúncia do presente Acordo não afetará
os Programas Executivos ou as atividades ex
tra-programáticas em execução, a menos que uma
das Partes Contratantes decida o contrário.

4. Este Acordo poderá ser emendado, median
te acordo por troca de Notas diplomáticas entre as
Partes Contratantes. As emendas entrarão em vigor
conforme estipulado no parágrafo 1 deste Artigo.

5. Qualquer divergência quanto à interpretação
ou à implementação do presente Acordo deverá ser
resolvida por via diplomática.

Feito em Brasrlia, 16 de setembro de 1999, '
em dois exemplares originais, nos idiomas portu
guês e inglês, sendo ambos os textos igualmente
válidos.

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil Luiz Felipe de Seixas Corrêa, Ministro, Interino,
das Relações Exteriores.

Pelo Governo da República do Zimbábue Isack
Stanislaus Gorerazvo Mudenge, Ministro dos Ne
gócios Estrangeiros.

ANEXO AO ACORDO

Código Geral de Atividades,
Para Identificação de Áreas e Sub-áreas Temáticas

,/

Códlao Áreas Temáticas Sub-áreas Temáticas.-

01 Artes cênicas ~,}.~-</

~
03. P~iomlna

/----
04. Ópera
OS. Teatro

,
o.~._~~rlon~~,!L .0__00__

- -----.- ______________~__M _____

02--- -AúdiôVlsual e-cfnemãtb- 01. Cinema -- .
grafia 02. Rádio

03. Televisão
04. vrdeo

03 Música 01. Clássica, Popular, Fol-
clórica, Étnica, de Van-
guarda (Erudita)
02. Eletroacústlca
03. Dlscoarafia

04 IArtes plásticas, visuais,
gráficas, filatelia e numls-

~__.____ I~tt~ ____ --;-________ ---------

05 Patrimônio Cultural, Cultu- 01. 'Artesanatos
ras Negras e Indrgenas. ,o~: Culturas Regionais
Culturas Regionais. 03. Culturas Indfgenas
Artesanatos, Museologla 04. Folclore
e Arquivos ros.'Patrimônlo Cultural

06:.Museus
07.. Bibliotecas, Arquivos
e .demais Acervos

, .OS: Livros e Incentivo à
________________ 0__ _I",elt_u~~_______ _ _

06 Literatura e Humanidades 01. De referência
"1'02. Didática
_- 03.. Letras e Artes
, 04,.' Co-Produção Editorial
. 05. Filosofia

J,' '06: Periódicos
, . 07,: Ciências Sociais

07 Áreas Integradas I -I 01! Férias Culturais
..li02.'Tunsmo Cultural

03., Ecoturismo
04. Seminários e Confe·
rências

OS Informação e Tecnologia" 01'. 'Futebol
Educação Ffslca e Espor- 02. Boxe
tes I oa. Atletismo

_________.______ ~~~çãoFrs~ic::.:a=_____'

Aviso nll 2.027 - C. Civil

Em 19 de novembro de 1999

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

.',
Senhor Primeiro SecretártQ,
Encaminho a essa Secr~taria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice~Pr.esidente da República
relativa ao texto do Acordo de Cooperação Cultural
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Repúbiica do Zimbábue, celebrado em
Brasrlia.

Atenciosamente, Pedr9 _Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE·RELAÇÕES EXTERLORES _
E DE DEFESA NACIONAL.'.

.1 - Relatório

O Excelentfssimo Senhor Vice-Presidente da
República, no exercício da Presidência da República,
submeteu à consideração do' Congresso Nacional,
por meio da Mensagem nº 1.714, de 1999, acompá:
nhada de exposição de motivos firmada pelo Senhor
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores,
o texto do Acordo de Cooperação Cultural~Emtre o Go-
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verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Zimbábue, celebrado em Brasília,
em 16 de setembro'de 1999.

O acordo em epígrafe visa a promover, por meio
de diversas formas de cooperação, o conhecimento
mútuo e a compreensão das respectivas culturas e
manifestações artísticas.

11 - Voto Do Relator

O ato internacional que ora consideramos foi ce
lebrado com a finalidade de fomentar o intercâmbio
cultural entre o Brasil e o Zimbábue. Nesse sentido, as
Partes encorajarão o intercâmbio entre suas institui
ções e agentes culturais, bem como apoiarão as ativi
dades em favor das expressões culturais e artísticas
de cada um dos dois países, que se realizarem no ter
ritório do outro país.

A cooperação cultural a ser desenvolvida envol
verá o intercâmbio d,e informações, bem como de ma
terial cultural e de pessoas, relativamente a todas às
áreas de atividades' previstas pelo acordo, tal como
previstas no "Código Geral de Atividades", constante
do seu anexo.

As Partes assumem, ainda, uma série de com
promissos tendent~s a viabilizar o desenvolvimento
da cooperação cultural; dentre os quais destacamos:
o estímulo ao estabelecimento, em seu território, de
instituições culturais e associações de amizade; o fa
vorecimento, por todos os meios de comunicação dis
poníveis, da divulgação das atividades culturais orga
nizadas pela outra parte; o estabelecimento de facili
dades para a admissão, em seu território, em caráter
temporário, de material de natureza cultural que con
tribua para a eficaz implementação de projetos nas
áreas contempladas no "Código Geral de Atividades".

Por fim, de m~qo a assegurar a implementação
do acordo, as Partes' comprometem-se a desenvolver
"Programas Executivos", os quais deverão conter pro
jetos específicos de cooperação nas áreas relaciona
das no código mencionado supra.

Sendo esses os principais aSRectos do aCÇ)rdo
considerado, nossa opinião é de que a sua conclusão
apenas trará benefícios para a cultura e as artes em
cada um dos países e 'que o intercâmbio entre as res
pectivas expres,sões locais certamente haverá de for
talecer o conhecimento recíproco e o desenvolvimen
to de laços de amizade entre os povos do Brasil e do
Zimbábue. ...

Ante, o exposto, votar:nos pela aprovaçãodo tex-
to do Acordo de CooperaçãO qultural.entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-

pública do Zimbábue, celebrado em Brasília, em 16
de setembro de 1999, nos termos do projeto de de
creto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de janeiro de 2000. - De
putado De Velasco, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! ,DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República do Zimbábue, celebrado em
Brasília, em 16 de setembro' de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Cultural entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República do Zimbá
bue, celebrado em Brasília, em 16 de setembro de
1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de janeiro de :ióoo. - De
putado De Velasco, Relator.

111 - Parecer da Comissão"

A Comissão de Reláções Exteriores. e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realiza~a hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
nº 1.714/99, do Poder Executivo, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado De Velasco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Anton'io Carlos Pannunzio, Presidente; Arnon

Bezerra, Synval Guazzelli e Paulo Delgado, Vi
ce-Presidentes; Aroldo Cedraz, Átila Lins, Cláudio
Cajado, Francisco Rodrigues, Leur Lomanto, Ricardo
Rique, Werner Wanderer, Abelardo Lupion, Bonifácio
de Andrada, Clóvis Volpi, Coronel Garcia, José Teles,
Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi, Vicente Caropre-
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so, Alberto Fraga,.Damião Feliciano, Edison Andrino,
Elcione Barbalho, Gessivaldo Isaias, Jóão Herrmann
Neto, Jorge Pinheiro, Luiz Mainardi, Virgrlio Guima
rães, Waldomiro Fioravante, Eduardo Jorge, Aldo Re
belo, Cunha Bueno, Jair Bolsonaro, Paulo Mourão,
Edmar Moreira, José Carlos Elias, Renildo Leal, José
Thomaz Nonô, Neiva Moreira, Haroldo Lima, Pedro
Valadares, De Velasco e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2000. - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ne 403, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)

(MENSAGEM NIl1.714199)

1- Relatório

Conforme o disposto no art. 49, inciso I, da
Constituição Federal de 1988, o Exm9 Senhor Vi
ce-Presidente da República, no exercício da Presi
dência da República, encaminhou ao Congresso Na
cional, através da Mensagem n9 1.714/99, o texto do
Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República do Zimbábue, em Brasília, em 16 de
setembro de 1999.

O texto do referido Acordo foi examinado e apro
vado, unanimemente, pela Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, nos termos do De-
creto Legislativo n9 403/~000. :

Por força do art. 54 do Regimento Intérno desta
Casa Legislativa, o Projeto de Dec.retóLegislativo foi
despachado para as ComissõeSâe Educação, Cultu
ra e Desporto (CECD) e détonst;tu;ção, Justiça e de
Redação (CCJR). /'

Neste sentido, por designação da Presidência
da CEC~ábe-n9s,agora, a elaboração do parecer,
onde,.06s manifestaremos acerca dos aspectos de
mérito cultural do PDL em pauta.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

No âmbito de sua política externa e no decorrer
de nossa História, o Brasil tem reafirmado o princípio
constitucional, assente no art. 4º, inciso IX, que esta
belece In verbis:

"Art. 49 A República Federativa do Bra
sil rege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios:

(...)
IX - cooperação entre os povos para o

progresso da humanidade."

A celebração desse Acordo internacional, no
campo da cultura, entre o Brasil e o Zimbábue vem,
pois, corroborar com esse preceito constitucional.
Pelo presente Acordo Cultural, os países do Brasil e
do Zimbábue, desejosos de consolidar e fortalecer
os laços de amizade e entendimento entre seus po
vos e conscientes do desejo ·de promover, com a
maior abrangência, possível, o conhecimento mútuo
e a compreensão de suas culturas e manifestações
artísticas, por meio da cooperação amigável entre
os dois países, pretendem desenvolver uma série de
atividades de natureza cultural.

Para tanto, os países apresentam, em anexo ao
Acordo, um Código Geral de Atividades, para a reali
zação de atividades nas seguintes áreas e sub-áreas
temáticas: artes cênicas, artes plásticas, audiovisual,
música, literatura, preservação do patrimônio cultural
e das culturas indígenas e negras, ações de ecoturis
mo e turismo cultural.

Vale ressaltar, também, que, para a implemen
tação do presente Acordo, os países se comprome
tem a desenvolver Programas Executivos, que deve
rão conter projetos específicos de cooperação, nas
áreas culturais temáticas, anteriormente citadas.

Consideramos que, no limiar de um novo século
e milênio, em um mundo de economia globalizada, o
intercâmbio cultural entre países de diferentes conti
nentes é por demais salutar. Razão pela qual somos
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nll

403, de 2000.
Sala da Comissão, 31 De Maio De 2000. - De

putado Bonifácio de Andrada, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unani
memente, pela aprovação do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 403/2000, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Bonifácio de Andrada.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir Lu
cas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada,
Celcita Pinheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Esther
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Grossi, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júni
or, Luís Barbosa, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo
Biolchi, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Renato Silva e
Walfrido Mares Guia.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de decreto legislativo, da Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
visa aprovar o texto do Acordo de Cooperação Cultu
ral entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Zimbábue, celebrado
em Brasília, em 16 de setembro de 1999.

O acordo busca promover, com a maior abran
gência possível, o conhecimento mútuo e a compre
ensão das respectivas culturas e manifestações artís
ticas, por meio da cooperação entre os dois países.

Para tanto, os dois países encorajarão a coope
ração e o intercâmbio entre suas instituições e seus
agentes culturais, e cada país apoiará as atividades
realizadas em seu território, em favor das expressões
culturais e artísticas do outro pais.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Por considerar que o projeto de decreto legislati
vo em exame respeita a boa técnica legislativa e con
templa os requisitos essenciais de juridicidade e cons
titucionalidade, o nosso voto é pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - De
putado José Genoíno - PT/SP

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
nº403/2000, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado José Genoíno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Léo
Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch. Zenai
do Coutinho, Zulaié Cobra, Cezar Schirmer, Coriola
no Sales, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves,
Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vian-

na, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime
Martins, Paulo Magalhães, Roland Lavigne, Vilmar
Rocha, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José
Genoino, José Dirceu, Waldir Pires, Augusto Farias,
Osvaldo Sobrimho, José Roberto Batochio, Sérgio
Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Max Rosen
mann, Júlio Delgado, Átila Lins, Luís Barbosa, José
Machado e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 13 de abril de 2000 - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Santos Filho, Presidente desta Co
missão, fez a Seguinte:

Distribuição nº 6/2000

Em 31-5-2000
Ao Deputado Alberto Goldmann
PROJETO DE LEI Nº 663/99 - do Sr. Eduardo

Jorge - que "altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de
março de 1990, que define os percentuais da distribu
ição da compensação financeira de que trata a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras provi
dências, constituindo fundo especial para financiar
pesquisas e fomentar a produção de energia elétrica
a partir da energia eólica e da energia solar".

Ao Deputado Átila Lira

MENSAGEM Nº 239/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº242, de 31 de dezembro de
1999, que renova, por dez anos, apartir de 2 de maio de
1996, a permissão outorgada ao Sistema de Radiodifu
são Veredas de Unaí Ltda., originariamente Rádio Vere
das de Unaí Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sor . em freqüência
modulada, na cidade de Unaí, Er a Minas Gerais".

Ao Deputado Hermes P " ,dllo

MENSAGEM Nº 379/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional, o
ato constante da Portaria nº 46, de 29 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária Aliança do
Tocantins a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Aliança do Tocantins, Estado do Tocantins".

Ao Deputado íris Simões
MENSAGEM Nº 248/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
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ato constante da Portaria nº 167, de 18 de outubro de
1999, que renova, por dez anos, a partir de 29 de se
tembro de 1995, a permissão outorgada originaria
mente a Diário da Manhã Ltda., transferida para a Ra
dio Itapema FM de Florianópolis Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Floria
nópolis, Estado de Santa Catarina".

Ao Deputado José Carlos Martinez
MENSAGEM Nº 376/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional,
o ato constante da Portaria nº 45, de 23 de fevereiro
de 2000, que autoriza a Associação Educativa de Ra
diodifusão Santa Cruz a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Santa Cruz das Pal
meiras, Estado de São Paulo".

Ao Deputado José Mendonça Bezerra
MENSAGEM Nº 377/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional, o
ato constante da Portaria nº 43, de 17 de fevereiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Odilon Re
zende Andrade para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Três Cora
ções, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado José Rocha
MENSAGEM Nº 380/00 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 48, de 29 de fevereiro
de 2000, que autoriza a Associação Cultural dos Mo
radores e Amigos do Bairro São Jorge a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Francisco Sá, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado Júlio Semeghini

MENSAGEM Nº 317/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº30, de 10 de fevereiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Maria Rai
nha da Paz, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na localidade de Manhuaçu, Esta
do de Minas Gerais".

MENSAGEM Nº 369/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional, o
ato constante da Portaria nº 40, de 17 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação dos Movimentos Po
pulares de Diamantina - AMPODI a executar, pelo

prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Dia
mantina, Estado de Minas Gerais",

Ao Deputado Uno Rossi
MENSAGEM Nº 368/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional, o
ato constante da Portaria nº 39, de 17 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária de Ra
diodifusão de Santa Rita do Sapucai, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Santa
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado Luiz Moreira
MENSAGEM Nº 316/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 14, de 19 de janeiro de
2000, que outorga a permissão à Fundação Cultural
Sudeste do Piauí para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de São Raimun
do Nonato, Estado do Piaur'.

Ao Deputado Luiz Piauhylino
MENSAGEM Nº 542/98 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 463, de 29 de fevereiro
de 1998, que renova a permissão outorgada à Rede
Autonomista de Radiodifusão Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Osas
co, Estado de São Paulo".

Ao Deputado Marcos de Jesus
MENSAGEM Nº 371/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 42, de 17 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária de Rá
dio Vargem Alegre FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Vargem Alegre, Esta
do de Minas Gerais".

Ao Deputado Marçal Filho
MENSAGEM Nº 319/00 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante da Portaria nº 31, de 10 de feve
reiro de 2000, que outorga a permissão à Fundação
Universidade Regional de Blumenau - FURB, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Ca
tarina".
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Ao Deputado Nárcio Rodrigues
MENSAGEM Nº 404/99 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional, o
ato constante de Decreto de 30 de março de 1999,
que renova a concessão outorgada à Rádio São Pau
lo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo".

Ao Deputado Oliveira Filho

MENSAGEM Nº 202100 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 165, de 18 de outubro de 1999,
que renova, por dez anos, a partir de 26 de julho de 1996,
a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Pelotas
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul".

Ao Deputado Paulo Octávio
MENSAGEM Nº 370/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional, o
ato constante da Portaria nº 41, de 17 de feverei ro de
2000, que autoriza a Associação de Difusão Comuni
tária Palmeirópolis - TO, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária, na cidade de Palmeirópolis,
Estado do Tocantins".

Ao Deputado Robério Araújo
MENSAGEM Nº 365/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 36, de 17 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação Rádio FM Comuni
tária Cidade Progresso a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Pendências, Estado
do Rio Grande do Norte".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

O Presidente da Comissão, Deputado Enio Bac
ci, fez a Seguinte:

Distribuição nº 8/00

Em 31-5-2000

Ao Deputado Enio Bacci (avocado)
Projeto de Lei nº 1.477-A/99 - do Sr. Antônio

Carlos Konder Reis e outros - que "dispõe sobre o
Programa Grande Fronteira do Mercosul".

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Apa
recida de Moura Andrade, Secretária

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado Luiz Antônio Fleury Filho, Presiden
te desta Comissão, fez a Seguinte:

Distribuição nº 10/2000

Em 31-5-2000
Ao Deputado Alexandre Cardoso
Projeto de Lei nº663/1999 - do Sr. Eduardo Jor

ge - que "altera o art. 12 da Lei nº 8.001, de 13 de
março de 1990, que "define os percentuais da distri
buição da compensação financeira de que trata a Lei
nº7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras pro
vidências", constituindo fundo especial para financiar
pesquisas e fomentar a produção de energia elétrica
a partir da energia eólica e da energia solar," (Apen
sados: PL nºs 692/99, 783/99, 2.356/00, 2.843/00 e
2.844/00)

Ao Deputado Marcos Lima
Projeto de Lei nº2.793/2000 - do Poder Executi

vo (MSC 442100) - que "dispõe sobre realização de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em
eficiência energética por parte das empresas conces
sionárias, permissionárias e autorizadas do setor de
energia elétrica e dá outras providências."

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Leni
valda D. S. A. Lobo, Secretária

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº
2186, DE 1996, DOS SENHORES DEPUTADOS
EDUARDO JORGE, FERNANDO GABEIRA E
OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSITUIÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (ASBESTO/AMIANTO)

O Deputado Flávio Derzi, Pr,. . !ente da Co
missão Especial, fez a seguinte'

Distribuição i

Em 31-5-00
Ao Senhor Deputado João Ribeiro
Projeto de Lei nº 2.186, de 1996, dos Senhores

Deputados Eduardo Jorge e Fernando Gabeira, que
"dispõe sobre a substituição progressiva da produção
e da comercialização de produtos que contenham as
besto/amianto, e dá outras providências" (apensado
PL nº 1.423/99). .

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Angé
lica Maria Landim Fialho Aguiar, Secretária
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COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E AOS
APENSADOS. (ESTATUTO DO IDOSO)

O Deputado Eduardo Barbosa, Presidente da
Comissão Especial, fez a seguinte:

Distribuição n!! 01/00

Em 31-5-00
Ao Senhor Deputado Silas Brasileiro
Projeto de Lei nº3.561/2000, do Senhor Deputa

do Paulo Paim, que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências"(apensados PL nºs 183/99,
2.420/2000,2.421/2000,2.426/2000 e 2.427/2000).

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Cily
Montenegro, Secretária

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 407-G, DE 1996, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO ART. 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERA~'
(PRECATÓRIOS - SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL).

O Deputado André Benassi, Presidente da Co
missão Especial, fez a seguinte:

Distribuição n!! 01/00

Em 31-5-00
Ao Senhor Deputado Milton Monti
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de

Emenda à Constituição nº407-G, de 1996, que "Alte
ra a redação do art. 100 da Constituição Federal"
(Precatórios - Substitutivo do Senado Federal).

Sala da Comissão, 3í de maio de 2000. - Este
vam dos Santos Silva, Secretário.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Santos Filho, Presidente desta Co
missão, fez a Seguinte:

Redistribuição n!! 0212000

Em 31-5-2000
Ao Deputado Arolde de Oliveira

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
375/97 - do Sr. Jaques Wagner - que "susta a eficá
cia das Portarias nºs 87/96, 88/96 e 89/96 editadas
pelo Ministro das Comunicações no DOU de 25-4-96,
outorgando permissões para exploração do Serviço
de Televisão por Assinatura via Satélite".

Ao Deputado Átila Lira

MENSAGEM Nº 1.080/98 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 27 de agosto de 1998
que renova a concessão da Rádio A Tribuna de San
tos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Santos, Estado de
São Paulo".

Ao Deputado César Bandeira

MENSAGEM Nº 128/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria 204, de 8 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Artísti
ca e Ecológica de Planalto a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Planalto, Estado
da Bahia".

Ao Deputado Dr. Hélio

MENSAGEM Nº 1.159/99 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 88, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Dom
Oscar Romero a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Santa Luzia, Estado do
Maranhão".

Ao Deputado Francistônio Pinto

MENSAGEM Nº 96/00 - do Poder Executivo
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº214, de 9 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Cidade
de Capelinha de Radiodifusão a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Capelinha,
Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado íris Simões

MENSAGEM Nº 1.801/99 - do Poder Executi
vo - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 168, de 25
de outubro de 1999, que outorga permissão à
Fundaçao Jaca Motta para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
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fins exclusivamente educativos, na cidade de
União, Estado do Piauí".

Ao Deputado Luiz Moreira
MENSAGEM Nº 1.096/97 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 24 de setembro de
1997, que renova a concessão da Sociedade Mato
grossense Rádio Educadora Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Colider, Estado de Mato Grosso".

Ao Deputado Luiz Piauhylino
MENSAGEM Nº 1.655/98 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 254, de 4 de dezembro
de 1998, que outorga permissão à Empresa Caraca
raí de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na lo
calidade de Caracaraí, Estado de Roraima".

MENSAGEM Nº 25/99 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de dezembro de
1998, que outorga concessão à Lhm Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na localidade de Alto Alegre, Esta
do de Roraima".

MENSAGEM Nº 233/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 22, de 2 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação e Movimento Comu
nitário Rádio Rainha da Paz Em de Irapuru a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Irapuru, Estado de São Paulo".

Ao Deputado Nárcio Rodrigues
PROJETO DE LEI Nº 2.006/96 - do Sr. Cunha

Bueno - que "dispõe sobre a gratuidade na postagem
de objetos de correspondência feita pelos partidos
políticos".

Ao Deputado Nelson Proença
MENSAGEM Nº 801/97 - do"Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o

ato constante da Portaria nº 266, de 7 de maio de
1997, que renova a permissão outorgada à Rádio lta
parica FM Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Salvador, Estado da Bahia".

Ao Deputado Sérgio Barcellos
MENSAGEM Nº 1.822/99 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 30 de novembro de
1999, que outorga concessão à Fundação Padre Kol
be de Rádio e Televisão, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão), com fins ex
clusivamente educativos, na localidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul".

Ao Deputado Vic Pires Franco
PROJETO DE LEI Nº 2.324/00 - do Sr. João Cal

das - que "dispõe sobre a comunicação de informa
ções relativas a objetos voadores não-identificados".

Ao Deputado Wagner Salustiano
PROJETO DE LEI Nº 3.997/97 - do Sr. Cunha

Bueno e outros - que "estimula a contra-propaganda
sobre o fumo e seus derivados no rádio e na televi
são".

Ao Deputado Walter Pinheiro
MENSAGEM Nº 1.680/98 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n' 302, de 9 de dezembro
de 1998, que outorga permissão à Universidade de
São Paulo, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Ribeirão Preto, Esta
do de São Paulo".

Ao Deputado Welinton Fagundes
MENSAGEM Nº 1.118/98 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 4 de setembro de
1998, que renova a concessão da Rádio Educadora
de Limeira Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo".

Maria Ivone do Espírito Santo, secretária.
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Jo~o Paulo ........•.•........... PT
Jorge Tadeu Mudalen .•........... PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio ........•....•........ PMOB
José Machado ...........•.•...... PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella ...•........... PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina ...........•...... PSB
Maluly Netto ...............•.•.. PFL

Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima ....................•. PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini ..............•. PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma ~.. PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi 1•• PSDB
Sampaio Dória .................•.. PSDB
Silvio Torres PSDB
Telma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas : PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio ~ PFL
Pedro Celso ~! PT
Wigberto Tartuce ' PPB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan ~SDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira. '" PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Si las Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luis Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcia Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado .....•............ PFL
Vilmar Rocha ! PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ...•............ PT
Flávio Derzi •................... PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho : PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad ..................•.. PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion ' PFL
Affonso Camargo , PFL
Airton Roveda " PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico .; PPB
Dr. Rosinha ' ' ' ,PT
Flávio Arns '.'.', PSDB
Gustavo Fruet ' PMDB
Hermes Parcianello ' PMDB
Iris Simões , PTB
José Borba ~ .. :.: PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto ........•....... PFL
Luiz Carlos Hauly " -.. PSDB
Márcio Matos '.. ,p'!'
Max Rosenmann "0 •• ; •• ' ,: PSDB
Moacir Micheletto ' PMDB
Nelson Meurer ; PPB
Odílio Balbinotti .......•....... PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio :" PMDB
Padre Roque .•...........•, '. o PT' .
Rafael Greca '. / , .. '.. PFL
Renato Silva " '~ ; . PSDB
Ricardo Barros ,/: ' PPB
Rubens Bueno ~' ' ~ : .'. PPS,
Santos Filho ~ PFL
Werner Wandererj ~ ': . PFL

SaÁta Catarina "
Antônio CarlqS' Konder. Reis ....• ;PFL
Carlito Merss ..•....••...•... ,.'~ ',PT·'
Edinho Bez ............•••..... '.. PMDB
Edison Andrino ........•.••. : '.', ...r·PMDB
Fernando Coruj a o •••••• ; ••' PDT '
Gervásio Silva.......•. 1~~v~~ PFL
Hugo Biehl '••' : . PPB
João Matos, PMDB
João Pizzotatti ~.;PPB

José Carlos Vieira ;PFL

Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt .......•....... PFL
Raimundo Colombo ........•....... PFL
Rena~o Vianna PMDB
Serafim'Venzon .....•............ PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares .................• PDT
Augusto Nardes ' PPB
Caio Riela : ..•......• PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi ..................• PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker .....•..•.•..•...• PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan : PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto AIgenta PHS
Synval Gu~zzelli........•....... PMDB
Telmo Kirst .............•....... PPB
Valdeci 01:!-veira ••.•..••........ PT
Waldir Sc~idt.....•....•....... PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusiu~ PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLrTICA RURAL

PFL
Abelardo Luplon Betinho Rosado
Adauto Pereira Darci Coelho
Francisco Coelho Gerváslo Silva
Jaime Fernandes Joaquim Francisco
Joel de Hollanda José Múcio Monteiro
KátiaAbreu José Rocha
Paulo Braga Marcondes Gadelha
Ronaldo Calado Reglnaldo Germano
Salomão Cruz (PPB) Werner Wanderer
Zila Bezerra Zezé Perrella

PT
Adão Pretto Avenzoar Arruda
Geraldo Simões Jair Meneguelli
João Grandão Joaquim Brito
Luci Cholnacki LuIz Mainardi
Nilson Mourão Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

PPB
Augusto Nardes Almir Sá
Cleonâncio Fonseca Ary Kara
Dilceu Sperafico Felter Júnior
Hugo Blehl Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze Luiz Fernando
Telmo Kirst VadãoGomes

PDT
Glovannl Queiroz João Caldas (PL)
Pompeu de Mattos 1 vaga

Bloco (PS8, pedoB)
, João Tota (PPB) Aldo Rebelo
, Romel Anizio (PPB) Paulo José Gouvéa (PL)

Bloco (PL, PSL)
Valdir Ganzer (PT) L1ncoln Portela

PPS

1 vaga
PV

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Alho (PFL)
111 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
21! Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
31! Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
TItulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrisSimões
João Almeida
Julio Semeghini
Lino Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narclo Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldl
SlIasCâmara

PFL

A1dir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson PintQ

RataelGuerra\
Renat,olSilva

Romeu Queiroz
Sampaio Oória

Walfrido Mare~ Guia
Wellnton Fagundes

Bloco (PMDB, PST, PTN) ,
Francistônlo Pinto Antônio JOSé Mota
Gesslvaldo (saias Henrique Eduarc;lo Alves
Hermes Parclanello JO~ Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ri Iro Filho
Jorge Wilson Zalre, ezende
José de Abreu I 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbleri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Arolde de OHveira Adauto Pereira
Cesar Bandeira Francisco Coelho
Corauci Sobrinho Gerson Gabrielll
José Mendonça Bezerra Gilberto Kassab
José Rocha José Carlos Aleluia
Maluly Netto Ney Lopes
Mário Assad Júnior Paulo Magalhães
Reglnaldo Germano Paulo Octávio
Santos Filho Sérgio Barcellos
Vlc Pires Franco, 1 vaga

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnln
Marcos de Jesus (PSDB) Antonio Carlos B/soaia
Paulo José Gouvêa (PL) Babá
Pedro lrujo (PMOB) Esther Grossl
Pinheiro Landim (PMDB) João Grandão
Walter Pinheiro Paulo Oelgado

1 vaga
PPB

OdelmoLeão José Janene
Oliveira Filho Nelson Meurer
Paudemey Avellno (PFL) Wlgberto,Jartuce
Robérlo Araújo (PL) Yvonllton Gonçalves
Wagner Salustiano 1 vaga

PDT
'Oro Héllo Vivaldo Barbosa
Eurlpedas Miranda 1 vaga

Suplentes

Rubens Bueno

Alberto Fraga
Armando AbUlo

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Montl
Pinheiro Landim

4 vagas

Antônio Jorge
Calo Rlela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghlnl

UdlaQuinan
Luiz Ribeiro

Nllton Capixaba
Paulo Kobayashl

Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros

Adelson Ribeiro (PSC)

Presidente: Gerson Péres (P~B)

111 Vice-Presidente: Waldemlr Moka (PMDB)
211 Vice-Presidente: Va/decl Oliveira (PT)
31! Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Dungá
Contúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Mlcheletto
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
SUas Brasileiro
Themlstocies Sampaio
Waldemlr Moka

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenlldo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezell'
Nelson Meurer (PPB)
OdUlo Balblnottl
saulo Pedrasa
Valdecl Oliveira ('7T)
Xlco Graziano /

Bloco (PMDB, PST, PTN)
/



Suplentes

Inácio Arruda

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Alclone Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Camelro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
Silas Brasileiro

Udson Bandeira

Alolzio Santos
Du/llo Pisaneschl

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotln (PCdoB)
Xlco Graziano

PT

PFL

POT

PPS

PPB

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi·Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Bispo Rodrigues
Luciano Blvar

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contrelras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatlel Carvalho (PMDB)
111 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2g VIce-Presidente: Pedro Blttencourt (PFL)
311 Vlce·Presldente: Arlindo ChinagUa (PT)
Titulares

Badu Plcanço
João Colaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Bittar (PPS)
Rlcarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Femando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochlo Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida Dr. EvUáslo
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco (PSOB, PTB)

Fernando Zuppo

Paulo Baltazar

Arlindo Chlnaglla
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Celso Russomanno
Fernando Gabelra (PV)

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Blttencourt
Ricardo Izar
Salatlel Carvalho

\
expedito Junior
Luciano Pizzatto
Paes Landlrn
Pedro Blttencourt
Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

Átila Uns
Claudio Cajado

Coraucl Sobrinho
Jairo Camelro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paes landim
Robson Tuma

Vlc Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

/,liIauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro (rujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themlstocles Sampaio

2 vagas

PFL

PPS

Bispo Rodrigues
José A1eksandro

Dr. Eviláslo
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

-Anlvaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelll
~iclas Ribeiro

O~ílio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Evandro Milhornen
Luiza Erundlna

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

André Benassl
Caio Rlela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria (vone do Esplrito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T '
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
19 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
22 Vice-Presidente: lédlo Rosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vi/mar Rocha

Cezar Schlrmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
ládio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar SerragUo
Renato Vianna

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdecl Palva Valdemar Costa Neto

PPS
Geraldo Magela
José Dirceu
José Genolno
Marcelo Déda
Waldir Pires
1 vaga

PT

Dr. Roslnha
José Machado
Marcos RoUm

Nelson Pellegrlno
Professor Lulzinho

Teima de Souza

Regls Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edlnho Araújo

Fax: 318-2146



Suplentes

Marcos Clntra

Celso Jacob

Augusto Nardes
1 vaga

"

Cariito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos
2 vagas

PT

PFL

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Enio Baccl

João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (pOn Veda Cruslus (PSOB)

Bloco (PL, PSL)

João Plzzolattl
Júlio Redecker

PFL
Almerinda de Carvalho Jaime Martins
Marcondes Gadelha Laura Camelro
Neuton Lima Moroni Torgan
Nlce Lobão Roland Lavigne
Reglnaldo Germano Zila Bezerra

PT
Marcos Rolim Femando Ferro
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José Unhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriam Reid EberSilva

Bloco (PSB, pedoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio L1ncoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Marcia Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170,

I

Alex Canzianl
Emerson Kapaz (PPS)
Marcia Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guérra

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Enio Bacci (POT)
19 Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2g Vice-Presidente: João Pizzolattl (PPB)
3g Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá

Gerson Gabrlelli
Jairo Camelro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

Clemenlino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

1 vaga

Suplentes

Paulo 8altazar

João Plzzolatti
Simão Sesslm

Nllmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Casar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Femandes
Zlla Bezerra

Oanilo de Castro
Femando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nllmário Miranda (PT)
Walt~r Pinheiro (PT)

1 vaga

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzlo

Carlos Mosconi
Juqulnha

Manoel Salvlano
Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPB

PT

PDT

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
FlávloAms
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Elclone Barbalho
Udson Bandeira

3 vagas

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Inácio Arruda

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMOB) João Sampaio (POT)

PPS
Rubens Furian Ellseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1g Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2g Vice-Presidente: Miriam Reld (POT)
3g Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Gustavo Fruet
João Mendes
José fndio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Olno Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José fndio (PMOB)
1g Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2g Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
3g Vice-Presidente:
Titulares



PPS Juqulnha '
Luiz Carlos Hauly i

Paulo Mourão
Ricardo Ferraçoj

3 vagas'

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
NiceLobão

Osvaldo Coelho
Paudemey Avel/no

PT

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José A1eksandro (PSL)
José Priante
Milton Montl
Pedro Novais
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

José Mllltão
Max Rosenmann
RodrigoMaia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Cruslus
1 vaga

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzolnl

Suplentes

Agnaldo Muniz

Clovis Volpi
Dino Femandes

Femando Gonçalves
UdiaQuinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Presidente: Pedro Wilson (PT)
111 Vice-Presidente: Gllmar Machado (PT)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)
Titulares

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo seabra
FlávloAms
Marisa Serrano
Nilson Pinto

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Zé Gomes da Rocha

Walfrido Mares Gula (PPS) Agnal.do Muniz
$ecretárlo(~): ..carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
\TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
111 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2lI Vice-Presidente: lbere Ferreira (PPB)
311 Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Celclta Pinheiro Joel de Hollanda
Luis Barbosa Mauro Fecury
Nice Lobão Neuton Lima
Osvaldo Coelho Raimundo Santos
Zezé Perrella Santos Filho

PT
Esther Grossl Femando Marconl
Gilmar Machado Professor Lulzlnho
Pedro Wilson Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda Antonio Joaquim Araújo
Rafael Greca (PFL) Clementino Coelho (PPS)
Renato Silva (PSDB) José L1nhares

POT
EberSllva MiriamReid

(\ Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz 1 vaga

PPS

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Suplentes

Eujáclo Simões

Herculano Anghlnettl
Luis Carlos Helnze

2 vagas

PPB

Bloco (Pl:, PSL)

PPS

Bloco (PSDB, PTB)

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Marcos Cintra

Dr. Heleno João Almeida
Eliseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salvlano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negromonte
Rommel Feljó Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Fel/clano

GastA0 Vieira
João Henrique

Jorge Tadeu Mudalen
1vaga

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
111 Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
211 Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
311 Vlêe-Presidânte: Manoel Salvlano (PSDB)
TItulares

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
2 vagas

Anlbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

PDT
Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)
Dr. Evlláslo Eduardo Campos

Luciano Bivar

Adolfo Marinho
Anlvaldo Vale

IrisSlmÕ8s

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Custódio MattOs



PT
Joaquim Brito Gllmar Machado
Wellíngton Dias João Magno
1 vaga Pedro Celso

PPB
Márcio Reinaldo Moreira Dilceu Speraflco
Simão Sesslm 1 vaga

PDT
Celso Jacob 1 vaga

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB) Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)
Valdemar Costa Neto Almeida de Jesus

PPS
Airton Cascavel Regls Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318·2176

. Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rlcarte de Freitas

Rommel Felj6
Saulo Pedrosa

2 vagas

Antônio Geraldo
JairoAzI
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

PFL
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
José Carios Coutinho

Medeiros
Ursicino Queiroz

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T·S6 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Cleuber Camelro (PFL)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
211 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
311 Vice-Presidente: Celso Glglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alclone Athayde (PPS)
Carios Mosconi
CelsoGlgllo
Eduardo Barbosa
Lidla Qulnan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renlldo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundlna

\
Arlindo Chinaglla

Luci Cholnacki
Paulo Paim

Ricardo Berzolni
1 vaga

Dr. Hélio
1 vaga

,
Euler Ribeiro (PFL)

Iberê Ferreira
Oliveira Rlho

1 vaga

'Antônio Geraldo
'Celcita Pinheiro
\ Costa Ferreira

Ddefonço Cordeiro
José MenQonça Bezerra

P,aulo Marinho
Rot1,aldO Calado

Wjlson Braga
1 vaga

PT

PDT

PPB

PFL

Bloco (PUDB, PST, PTN)

Confúclo Moura
Glycon Terra Pinto

Lafre Rosado
6 vagas

Bloco (PSB,PC do B)

Alceu Collares
Serafim Venzon

Affonso Camargo
A1merinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Camelro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Darcrslo Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmãnio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Djalma Paes
Jandira Feghall

Antonio Paloccl
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Suplentes

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizlo

Ellseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
Rafael Greca

1 vaga

Renlldo Leal
Ricardo Rlque

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Adão Pretto
Iara Bemardl

Vlrgllío Guimarães

EdlnhoBez
Luiz Piauhyllno (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

PDT

PPB

Haroldo Lima

Airton Dlpp

Bloco (PSDB, PTS)

Bloco (PSB,PC do B)
Olimplo Pires

Alexandre Cardoso

Femando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Lulzlnho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado (PFL)
Félix Men~onça (PTS)
Marcos Uma

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
111 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
211 Vice-Presidente: Nlcias Ribeiro (PSDB)
311 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

José Janene
VadãoGomes
Yvonllton Gonçalves

'Gerváslo Silva
Gilberto Kassab
José Carios Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrosslan

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)
Bloco (PL, PSL)

Armando Abillo (PMDB) Pedro Eugênio



Suplentes

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parclanello

3 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdeci Paiva (PSL)

Paulo Feijó
SUas Câmara
Silvio Torres

Vlttorio Medloli
3 vagas

Bloco PSOB,PTB

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Titulares

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunício Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Suplentes

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Arthur Virg fIio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PPS
Angela Guadagnln (PT)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovalr Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovalr Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Airton Cascavel

De Velasco

Jandira Feghali

PPS

Bloco (PL,PSL)
Eujácio Simões

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Ellseu Resende Antônio Carlos Konder Reis
IIdefonço Cordeiro JalroAzI
João Ribeiro Leur Lomanto
Neuton Lima Mussa Demes
Oscar Andrade Paulo Braga
Pedro Fernandes Rubem Medina
1 vaga 1 vaga

PT
Carlos Santana Luiz Sérgio
Damião Feliciano (PMDB) Márcio Matos
Fernando Marroni Maria Do Carmo Lara
João Coser Nilson Mourao
Marcos Afonso Pedro Celso
Teima De Souza Welllngton Dias

PPB
Albérico Filho (PMDB) João Tota
Almir Sá Nilton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

POT
Luis Eduardo Miriam Reid
1 vaga Olímpio Pires

Bloco (PSB,PCdoB)

Edinho Araújo

Secretário; Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gonzaga Patriota

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3Q Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)

Cabo Júlio

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
1 vaga

Carlos Santana
Femando Marroni

José Pimentel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Blehl
João Tota-

A1merinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PFL

, PPB

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
19 Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

J

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Herculano Anghlnetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

PDT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)



FAX: 318-2125

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
KátiaAbreu

Lavoisier Mala
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genurno
Marcelo Déda
PedroWflson

Ricardo Rique
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

POT

PPB

PHS

Ayrton Xerez

Júlio Redecl<ek (PPB)

PPS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins I

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Dr. Heleno (PSDB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabelra (P")
Gessivaldo Isalas

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Mlcheletto
Paulo Lima

1 vaga

Cabo Júlio

Airton Dipp
Neiva Moreira

Roberto Argenta

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Uma (PCdoB)
Jair Bolsonaro
WeJinton Fagundes (PSDB)

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourençó
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto.
Werner Wanderer

João Herrmann Neto

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vrttorio Medioll

Suplentes

Agnaldo Muniz

Suplentes

Luiz Fernando
Salomão Cruz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

Glovannl Queiroz

Confúcio Moura
Mário De Oliveira

Rainel Barbosa
2 vagas

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
João Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch

PPS
José Aleksandro

Bloco (PSB,PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Roblerio Araújo

Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo"
Telefones: 318-6998 /6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
12 Vice-Presidente: Vittorlo Medloli (PSD8)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

Evandro Milhomen

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez

PFL
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vlc Pires Franco
ZIJa8ezerra

PT

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Euripedes Miranda

PPB
Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

Bloco (PSOB.PTB)

Titulares

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Anivaldo Vale
Josué 8engtson
NUton Capixaba
Renildo Leal
Rlcarte de Freitas
Sérgio Carvalho



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N!! 618, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposlão: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
19 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
2g Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3g Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rlgotto (PMDB)
19 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2g Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3g Vice-Presidente: Romel Anlzlo (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB • PTB

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xlco Graziano

Bico PMOB - PST - PTN

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renildo Leal
2 vagas

Bloco· PL - PSL

Paulo José Gouvêa

PPS

Ayrton Xerêz

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Pastor Valdeci Paiva

Clementino Coelho

Fax: 318-2140

Francistônlo Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Blttencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
Wilson Santos

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrlelli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdecl Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dllceu Speraflco
Hugo Biel

, Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotfn

Carlos Dunga
Elcione Barbalho
Moacir Mlcheletto

4 vagas

PFL

Gervásio Silva
Jairo Azi

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

POT

Fernando Coruja

Bloco· PSB • pedoB

1 vaga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes

.Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Prlante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandlr
José MlIitão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

Fetter Júnior
João Plzzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (P5DB)

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Paudemey Avellno
Pedro Pedrosslan

Wilson Braga

Barbosa Neto
EdinhoBez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Tortes

~1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgflio Guimarães

Eliseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



Eurrpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Femando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB

Eduardo Campos SérgIo Miranda

CelsoGlgllo
IrlsSimões

Femando Coruja
POT

PTB

Bloco PSB • PCdoB
Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST· PMN • PSO· PSL
De Velasco

José Antonio

LuIz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

João Caldas
Secretária: Cily Montenegro
Local: Sérviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

José Roberto Batochio

Celso Gigllo
Eduardo Paes

PTB

POT

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

Secretária: Angélica Maria Landim Flalho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO NR 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Camelro (PFL)
19 Vice·Presldente: lédlo Rosa (PMDB)
29 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator: Zulalê Cobra (PSOB)
Titulares Suplentes

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB

Márcio Matos
Padre Roque

1 vaga

Renildo Leal

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PT8)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara (PTB)
1 vaga

PT

Autor: SérgIo Carvalho e Outros

PFL

PTB

POT

PPB
Jonival Lucas Júnior (PFL)

José Janene

PSOB

PMOB

Proposição: RCP 2199

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moronl Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1RVice-Presidente: Elclone Barbalho (PMD8)
2l! Vice-Presidente: Fernando Ferro (pn
311 Vice-Presidente:
Relator: Moronl Torgan (PFL)
TItulares Suplentes

Paulo Baltazar José Antonio

Bloco PL - PST· PMN· PSO • PSL
Cabo Júlio Pastor Valdecl Paiva
Secretária: Carmem Guimàrães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Tele'one:318-7054 I

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAçAo DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Magno Malta

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Eber Silva (POT)
Laura Camelro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Elclone Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga

Wanderley Martins

Femando Ferro
Nelson Pellegrlno

José Pimentel
Nelson Pellegrlno

Padre Roque
Paulo Rocha

Feu Rosa
Inaldo Leitão

Luiz Prauhytrno
Marcus Vicente

Nelson Otoch
Zenaldo Coutinho

A1merinda de Carvalho'
Leur Làmanto
Mauro Fecury

Moronl Torgan
Raimundo Santos

Wilson Braga
1 vaga

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio

zalre Rezende
3 vagas

Amaldo Faria de Sá
Edmar Moreira

Iberê Ferreira

PT

PFL

PPB

PSOB

PMOB

Marcos Clntra

André Benassi
Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior .
Léo Alcântara
Vicente Arruda
Zulalê Cobra

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauel Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahlm Abl-AckeJ
Simão Sessim .

Alberto Fraga
Armando AbOlo
lédlo Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna



Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice·Presldente: Alceste Almeida (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSOB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)
Titulares

PHS
Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)
Secretário: Erles Jannes Costa Gorln!
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

ÀCONSTITUIÇÃO N2 203, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO SONORA

E DE SONS E IMAGENS", E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 455, DE 1997, "QUE DÁ NQVA REDAÇÃO AO
ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

. APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Tltü!ares Suplentes

6 vagas

IrlsSlmões
1 vaga

Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrosslan
Ronaldo Caiado

José Janene
Robérlo Araújo (PL)

1 vaga

Glycon Terra Pinto

Aracely de Paula
C9lcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Femandes
Sérgio Barcellos

SlIas Câmara (PTB)

Alberto Goldman
Femando Gabeira (PV)

Marlsa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regls Cavalcante (PPS)
3 vagas

PMDB
Albérico Filho

José Ronaldo
Santos Filho
SlIas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

PMDB
Hen~que Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 v,aga

PSDB
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorlo Medloli

PT
Or. Roslnha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagn~-Salustiano

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
JalroAzI
Joel de Hollanda
Paes Landim

PDT
Nelva MoreIra Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdeB
Clementlno Coelho (PPS) Jandlra Feghall

Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivlno Tolentlno Alho
Local: Serviçó 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

Propgsição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice·Presldente: Alberto Mourão (PMOB)
22 Vice-Presidente: Professor Lulzlnho (PT)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)

- Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplent8$

PFL

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

,José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto

José Aleksandro

João Tota
1 vaga

Babá
Paulo Rocha

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

ZUa Bezerra
PT

PFL

PFL

PPB

PDT

Bloco PL - PSL

Bloco PSDB - PTB

Eurlpedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

VaneSsa Grazziotln

Suplentes

Badu Plcanço
Max Rosenmann

Nlcias Ribeiro
Nilton Capixaba

Bloco PMDB - PST - PTN

Airton Cascavel (PPS)
Átila Uns
Luciano Castro

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Glovanni Queiroz

Robério Araújo

Evandro Mllhmen

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda

Almir Sá
Luiz Femando

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura



Suplentes

Jovalr Arantes
Luiz Carlos Hauly

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler,Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

Corauci Sobrlnho
João Ribeiro

José Carlos Coutinho
LucIano Pizzatto

Manoel Castro
'Paes Landim

Robson Tuma

PFL

PSDB

PMDB

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Ângela GuadagninAntonio Palocci

Dr. Rosinha Jair Meneguefli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robérlo Araújo (PL)
Nllton Baiano Yvonllton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Gula

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

-Bloco PL - PST· PMN - PSD - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira .
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DÉSTINADA A
APRECIARE DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO, . -
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇAO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1ll Vice-Presltlente: Rubem Medin~ (PFL)
2º Vice-Presidente:'Ricardo Berzoini (PT)
31! Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares I

Coriolano Sales" '
Edlnho Bez
Nelson Proença"
Paulo Uma
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey A'{eli,no
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Rube"'! Medina

) Antonio Cambraia
') Antonio Candir

---------------'

3 vagas

Suplentes

Albérico Filhó
;João Colaçd

4 vagas

Fernando Coruja

5 vagas

Gllmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

VirgOlo Guimarães

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro,
'Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vllmar Rocha

1 vaga

Calo Rlela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulalê Cobra

PFL

PT

PPB

PDT

PTB

PSDB

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
\ ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 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
'MUNIC[PIOS"

Autor: Poder Executivo

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio,
Robson Tuma
Urslcino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti'
Norberto Teixeira
Osvaldo Blolchl
Pedro Chaves
Wilson Santos'

De Velasco
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
MareIo Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettl
José Unhares

Edu?udo Seabra
Fernando Gonçalves

José Roberto Batochio
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares DjâJma Paes
Bloco PL - PST· PMN - PSD - PSL

L!ncoln Portela

Proposição: PLP 9/99
Presidente:
1ll Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Osvaldo Biolchl (PMDB)
31! Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares



. I

Danilo de Castro Nilo Coelho
Manoel Salvlano 8ampaJo Dórla
Narcio Rodrigues XIcoGrazIano
Veda Crusius 1 vaga

PT
Geraldo Magela Joio GrandIo
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoinl Luiz Mainardi
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghlnettl
Luiz Femando Márcio Reinaldo MoreIra

PTB
Eduardo Paes Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José C8rIos Elias

AryKara
Augusto Fartas
Gerson Peres

Nelson MarquezelU
1 vaga

Enio Bacci

PPB

Amaldo Farta de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Max Mauro
Nllton Capixaba

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PIS· PCdoB

8IocoPL·P8T·~N·P8D·PSL

Bl8po WandervaI Ronaldo Vasconcellos (PFL)
S8cretári0: JoM Mar1a AguIar de Castro
1.ocIJ: 8efVIço de ComIII6II E8pecIaII, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO rNDIO - FUNAI

PropoeIçIo: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: AIce8te AImelda (PMDB)
l' Vlce-PreeIden18:
2' Vlce-PreIIderde:
3' Vlce-PreeIden18:
Relator. AntonIo FIIjIo (PST)

TIIu.... Suplentes

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCd08
Djalrna Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 8/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALrNEA

"E" DO INCISO II DO § 5' DO ART. 128
DA CONSTITUIÇAO FEDERALn

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: Joio Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares SupIentM

PFL
Almerinda de carvalho Luiz Moreira
Átila Lins Marcondes Gadelha
Courauci Sobrinho MedeIros
Gervásio Silva NIceLobIo
Leur Lomanto RaImundo Santos
Luis Barbosa RobsonTuma
Neuton Lima 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Jorge Wilson
Barbosa Neto Olavo Calheiros
Domiciano Cabral Pinheiro landim
Gustavo Fruet 3 vagas
2 vaga

PSDB
André Benassi Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Léo A1cAntara
João Castelo ZenaJdo CoutInho
Nelson Otoch 3 vagas
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
Marcelo Déda 4 vagas
3 vagas

José Antonio

Francisco GarcIa
Luciano castro
RaImundo Santos
1 vaga

AIceIte AmIIda
Jorge Costa
1 vaga

Antonio FeljIo (PST)
B.Sé
NIcIa8 Ribeiro

0,. RosInha
Marcos Afonso

Almir Sé
Oliveira Alho

Renlldo Leal

PFL

PMDI

PSDI

PT

p,.

PTB

Djalrna Paes

João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1 vaga

Jurandll Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

JoIo Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Vvonllton GonçaJves

Josué Bengt80n



PDT PV

Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo Pedro Eugênio (PPS) Regls Cavalcante (PPS)
Secretário: Silvio Sousa da Silva

Bloco PSB· PCdoB Local: Anexo li. sala 151-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDêNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaas (PSDB)
111 Vice-Presidente: A1merlnda de Carvalho (PFL)
211 Vice-Presidente: Iara Banardl (PT)
311 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Vanessa Grazzlotin Evandro Mllhomen
Secretário: Mário Dráusla Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLlCAÇAo
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16195 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz NonO (PFL)
111 Vice·Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
211 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Múelo Sá (PMDB)

Titulares Suplentes

Fátima Peraes
UdiaOulnan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Bloco PSDB • PTB

Eduardo Barbosa
RávioAms

Marisa Serrano
Veda Crusius

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
Joio Almeida
Sérgio Guerra

Bloco PSDB • PTB

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Carlos Batata

Sérgio Reis

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Bloco PMDB • PST • PTN

Júlio Delgado
Marcelo Barblerl

1 vaga

Bloco PMDB· PST· PTN

Armando Monteiró Armando Abnlo
Múclo Sá Pinheiro Landim
Olavo Calheiros 1 vaga

PFL

Almerinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

PFL

Celcita Pinheiro
Laura Camiro

1 vaga

PT

César Bandeira Ciro Nogueira Angela Guadagnin
José Thomaz NonO Costa Ferreira Iara Bernardi
Wilson Braga Jorge Khoury

PT A1cione Athayde
Avenzoar Arruda Fernando Ferro Dr. Benedito Dias
José Pimentel Welllngton Dias

PPB MlrlamReld
Pedro Corrêa Cleonâncio Fonseca
1 vaga 1 vaga Jandira Feghall

PDT

Arlindo Chlnaglla
Dr. Roslnha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PDT

Dr. Hélio

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga

Bloco PL • PSL

Ollmplo Pires

Eduardo Campos

Bloco PSB • PCdoB

Nelva Moreira

Inácio Arruda

Robério Araújo

Edinho Araújo

PPS

Philemon Rodrigues

Regls Cavalcante

Almeida de Jesus

Bloco· PL, PSL

Eujáclo Simões

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li. Sala 151·B
Telefone: 318-7066/318-7055



Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NR 89, DE 1995, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (TRE FIXARÁ O

NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
111 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NR 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
211 Vice·Presidente: Iara Bemardl (PT)
311 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB· PCdoB

Aldo Rebelo

AntOnio Geraldo
casar Bandeira

Francisco Garcia
Paeslandlm

Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

André Benassl
Feu Rosa

José MilItA0
Nelson Otoch

2 vagas

Femando Ferro
Geraldo Magela

José Plmental
Waldir Pires

6 vagas

Celso Russomanno
2 vagas

Calo Rlala
Femando Gonçalves

Coriolano Sales (PMDB)

PMOB

PSOB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PT

PPB

PTB

POT

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Au:za

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

José Roberto Batochio

José Antonio

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna"
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelll

Iara Bemardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim
1 vaga4 vagas

Renildo Leal
1 vaga

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

Rainel Barbosa
3 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavlgne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PT

PFL

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

CelsoGlglio
Max Mauro

Cunha Bueno
João Plzzolatti
1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Niclas Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
VilmarRocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Ana Catarina
Anlbal Gomes
João Magalhães
José rndio
Norberto Teixeira
1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Almeida de Jesus Remi Trinta
PV

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PS~

L1ncoln Portela João Caldas

PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel

Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-~

Telefone: 318-7061



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N220, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N29.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1DVice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice·Presidente: Pedro Wilson (PT)
3DVice·Presidente: COronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB· PCdoB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco PL· PST • PMN • PSD· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
., PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N2 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

~O IDOSO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIASJJ

Proposição: PL: 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1DVice-Presidente: Nlce Lobão (PFL)
2DVice-Presidente: Arlindo Ch.inaglia (PT)
3DVice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)

Custódio Mattos Pedro Wilson
Feu Rosa Wellington Dias

João Almeida
Mareio Fortes Ary Kara

Ricardo Ferraço 1 vaga
Saulo Pedrosa

Bloco PSB· PCdoB

Haroldo Uma Pedro Valadares

Bloco PL - PST· PMN • PSD - PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Eduardo Jorge
3 vagas 1 vaga

2 vagas

João Tota
1 vaga

Fernando Zuppo

3 vagas

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Rlho

1 vaga

PT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Dr. Hélio

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Dulllo Plsaneschi

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

COuraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

1 vaga

1 vaga)

Cezar Schlrmer
Germano Rlgotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darclslo Perondi
Edison Andrino
Elclone Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PT
João Paulo
José Genolno
Marcelo Déda
Milton Temer

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

PDT
Neiva Moreira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Fernando Gabelra

PV



Bloco PSDB, PTB
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
MarlaAbadla
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB, PST, PTN

Bloco PMDB, PST, PTN

Bloco PSDB, PTB

Luiz Bittencourt
Udson Bandeira

5 vagas

Alexandre Santos
Or. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrldo Mares Guia

2 vagas

Suplentes

Ciro Nogueira
José Carlos Coutinho

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Pedro Blttencourt
Pedro Pedrosslan
Urslcino Queiroz

211 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
311 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)
Titulares

PFL

Airton Roveda
Jovalr Arantes
Juqulnha
L1dla Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
Joãd Ribeiro
Lael Varella
Moronl Torgan
Ronaldo Calado
Sérgio Barcellos

Flávio DerZI
Marçal Rlho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Osvaldo Blolchi
6 vagas

Suplentes

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

RávioArns
Saulo Pedrosa

4 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Joel de Hollanda
Lavoisier Mala

Luis Barbosa
Roland Lavlgne

1 vaga

Carllto Merss
Geraldo Magela

PaulO Paim
Wellington Dias -

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Arnaldo Farla de Sá
Celso Russomanno
José L1nhares

Almerlnda de Carvalho
Laura Cameiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moronl Torgan
Nlce Lobão
Urslclno Queiroz

Corlolano Sales
Oarcfslo Perondi
Euler Morais
João Matos
SlIas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

PPB

PT

TItulares

Arlindo Chlnaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Marla do Carmo Lara

PFL

Femando Coruja
PDT

Or. Hélio PT

Presidente: Rávio Derzi (PMOB)
111 Vice-Presidente: Udla Qulnan (PSOB)

Bloco PSB, PC do B
Ojalma Paes 1 vaga

Bloco PL, PSL
Remi Trinta (PST) Marcos de Jesus (PSOB)

PPS

1 vaga

Rubens Furlan

Arlindo Chinaglia
Ór. Rosinha

Valdeci Oliveira
1 vaga

MirlamReid

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

POT

PPB

PPS
Emerson Kapaz

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

Bloco PL, PSL

Pastor Valdeci Palva Marcos de Jesus (PSOB)

Bloco PSB, PC do B

Pedro Valadares 1 vaga

Secretárla: Angélica Maria Landim Flalho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Fernando Coruja

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha

1 vaga

1 vaga

A~tor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabelra

PHS
Roberto Argentina

Secretário (a): Clly Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superlor, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI

NR 2.186, DE-1996, DOS·SENHORES
DEPUTADOS EDUARDO JORGE, FERNANDO

GABEIRA E OUTROS, QUE '1Í)ISPÔE SOBRE A
SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO
E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE

CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ
, OUTRAS PROVIDÊNCIAS'"

Rubens Bueno

Proposição: PL 2.186/96



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N2 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 R Vice-Presidente:
21! Vice-Presidente: Waldomlro Fioravante (PT)
31! Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchl (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
1R Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2R Vice-Presidente: Marcos Roilm (PT)
3R Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Gerson Gabrielli Adauto Pereira

Abelardo Lupion Adauto FerreiraLavoisier Maia Expedito Júnior
Paulo Magalhãe~ IIdefonço Cordeiro Aldir Cabral (PSDB) Francisco Coelho

Paulo Octávio Luis Barbosa Gerváslo Silva Francisco Rodrigues

Ricardo Fiuza Paulo Marinho José Thomaz NonO IIde,ºnço Cordeiro
Rubem Medina 2 vagas Laura Carneiro Reginaldo Gennano

Rubens Furlan lavoisier Mala Sérgio Barcellos

PMDB Wilson Braga Vlc Pires Franco

João Henrique Gastão Vieira PMDB,
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho Alberto Fraga Alberto Mourão
Jorge Alberto Osmânlo Pereira HélioCosfa Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Barbieri 3 vagas Jorge Pinheiro Synval Guazelll
Osvaldo Biolchl Marcelo Barblerl 3 vagas
Waldir Schmidt Nair Xavier Lobo

PSDB 1 vaga
Ademir Lucas Anlvaldo Vale
Chico da Princesa Nelson Otoch PSDB
Custódio Mattos Vicente Caropreso
Jovair Arantes Veda Cruslus Coronel Garcia Antonio Feijão (PST)
Max Rosenmann 2 vagas Uno Rossi Amon Bezerra
1 vaga Marcus Vicente Badu Plcanço

PT Moronl Torgan (PFL) Max Rosenmann
Arlindo Chinaglfa José Machado Paulo Felj6 Zenaldo COutinho
Jair Meneguelli 3 vagas Zulalê CObra 1 vaga
Luiz Mainardi PTWaldomiro Fioravante Geraldo Magela Carlos Santana

PPB José Dirceu Femando Marrani
AryKara AimlrSá Marcos Roilm Wellington Dias
Ibrahim Abi-Ackel José Janene Nelson Pellegrino 1 vaga
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PTB PPB
Dullio Pisaneschi 2 vagas Arnaldo Faria de Sá Jair BoIsonaro
1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

PDT Pedro Corrêa
Femando Coruja 1 vaga

PTB
Bloco PSB • PCdoB Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

Clementlno Coelho (PPS) 1 vaga PDT
Eurrpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL
,

Bloco PSB· PCdoBPaulo José Gouvêa De Velasco
PPS Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira Bloco PL· PST - PMN • PSD· PSL
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140 Cabo Júilo Paulo José Gouvêa



Affonso Camargo Átila Lins
Darci Coelho Gervásio Silva
Deusdeth Pantoja IIdefonço Cordeiro
José Rocha ' José Mendonça Bezerra
Moreira Ferreira Pedro Pedrosslan
Paulo Octávio 2 vagas
Roberto Brant

PMOB
Gesslvaldo Isaias Hermes Parclanello
Jorge Alberto José fndlo
Júlio Delgado Osvaldo Reis
Mattos NascImento (PST) 3 vagas
Norberto TeixeIra
Paulo Lima

PSOB
Augusto Franco Alberto Goldman
Dr. Heleno Carlos Batata
João Almeida Léo Alcântra
Jovair Arantes Nelson Otoch
Silvio Torres Sérgio Carvalho
Vicente Arruda 1 vaga

PT'
Femando Ferro 4 vagas
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB
Gerson Peres Dr. Beneditó Dias

Secretária: Heloisa Pedrosa Dlnlz ~

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N9 639, DE 1999, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N24, DE 1999, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 59 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)
1g Vice·Presldente: Mattos Nascimento (PST)
2g Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3a Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahlm Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

José Roberto Batochlo Femando Coruja
Bloco PSB • pedoB

Or. Evlláslo José Antonio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N21.615, DE 1999, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "DISPÕ~ SOBRE A
CRIAÇÃO DA AG~NCIANACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposição: PL 1.615199 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1RVice-Presidente:
2g Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)

3g Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
TItulares Suplentes

Cabo Júlio

Josué Bengtson

Roberto Balestra
VadãoGomes

Regls.Cavalcante

Barbosa Neto
Cezar Schlrrner

Darclslo Perondl
Lamartine Posella

MúcloSá
Ricardo Izar

2 vagas

JoAoCoser
Luiz Sérgio

Alex Canzlanl
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
LuIs Barbosa

1 vaga

POT

PT

PTB

PFL

PSOB

PMOB

CelsoGlgllo

Ibrahlm Abi-Ackel
Luiz Fernando

PPS

Bloco PL· PST· PMN • PSO • PSL

Almeida de Jesus

Márcio Blttar

Carlos Santana
Pedro Celso

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ellseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Felj6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Regls Cavalcante

PPS

Ayrton Xerêz



Olfmpio Pires 1 vaga

Bloco PL - PST· PMN • PSD - PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Edlnho Araújo (PPS)Airton Cascavel (PPS)

Femando Coruja 1 vaga
Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL

João Caldas Almeida de Jesus

José Antonio

Edinho Araújo

Professor Luizinho
1 vaga

\-,
Edmar Moreira
Jair Bolsonlilro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PPS

PDT

PPB

PTB

Bloco PSB - PCdoS

José Pimentel
Marcelo Déda

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Anghinettl
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Jandlra Feghall

Pedro Eugênio

1 vaga

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

Pedro Wilson
Valdecl Oliveira

Albérico Cordeiro
PTB

PDT

PPB

Bloco PSB· PCdoS

PV

Dumo Plsaneschl

A1clone Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Teima de Souza
Welllngton Dias

Jandlra Feghali

Secretário: Snvio 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 Nl! 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBSrDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL'AOS TRês PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2Q Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT),
3Q Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PfL)
Relator: Vicente Arruda (PSOB)
Titulares Suplentes

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDêNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3Q Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
José Carlos Aleluia Cláudio Cajado
Leur Lomanto expedito Júnior
LuIs Barbosa Francisco Coelho
Medeiros Lael Varella
Mussa Demes Oscar Andrade
Neuton Uma Pedro Femandes
Roland Lavigne Werner Wanderer

PMDB
Armando Monteiro Armando Abmo
Darcfslo Perondi Confúclo Moura
Jorge Alberto Salatiel Carvalho
Nelson Proença 3 vagas
Osmânlo Pereira
Osmar Serragllo

PSDB
Alexandre Santos André Benassi
Carlos Mosconi B.Sá
Inaldo Leitão Fátima Pelaes
Luiz Carlos Hauly Mário Negromonte
Nelson Otoch Pedro Henry
Veda Cruslus Ronaldo Cezar Coelho

PT
Arlindo Chinaglla Dr. Rosinha
Geraldo Simões Henrique Fontana

Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros

Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carfos Pannunzio
Helonildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Femando Marrani
Geraldo Magela
Marcelo Oéda
1 vaga '

PFL

PMDB

PSDB

PT

José Carlos Coutinho
Nlce Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Marçal Filho
Osvaldo Blolchi

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

Alexandre Santos
Or. Heleno

Jutahy Júnior
Llno Rossi

Marcus Vicente
Niclas Ribeiro

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas



Eurfpedes Miranda Fernando Coruja
Bloco PL ~ PST· PMN • PSO • PSL

Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB ~ PCdoB

1 vagar 1vaga

Secretário: Erles Janner Costa Gorlni
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PArS, QUE PODERÁ,
MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO DE SEUS

TRABALHOS, OFERECER SUGESTÕES,
INDICAÇÕES E ELABORAR PROPOSiÇÕES

DESTINADAS A MINIMIZAR ESTE
GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1g Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
2g Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3g Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares Suplentes

Hugo Biel
Ibrahim Abl-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Celso Gigllo
Walfrldo Maras Gula

Alexandra cardoso

PPB

PTB

POT

PPS

Gerson Peres
Romel Anrzio

Yvonllton Gonçalves

Luiz Antonio Aeury
Silas Câmara

Or. Evllásio

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsoharo
Ibrahlm Abi-Ackel Oliveira Alho

PTB
Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB ~ PCdoB
Or. Evllásio Jandlra Feghali

Bloco PL ~ PST ~ PMN ~ PSD ~ PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz

Secretárlo: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N12 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 112 DO ART.

54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
19 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
29 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3g Vice-Presidente: Oino Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Aldlr Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira AntOnio Geraldo
José Thomaz NonO Corauci Sobrlnho Aroldo Cedraz
Laura Carneiro Gerváslo Silva Francisco Rodrigues
Marcondes Gadelha Reginaldo Germano Laura Carneiro
Moroni Torgan Werner Wanderer Rubem Medina
Robson Tuma 1 vaga Sérgio Barcellos

PMOB Werner Wanderer
Alberto Mourão Jorge Pinheiro 1 vaga
JoãoColaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Phllemon Rodrigues (PL) Alceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas Carlos Dunga
Pinheiro Landim Edison Andrino
1 vaga Jorge Wilson

PSOB Marcelo Barblerl
Coronel Garcia Márlo Negromonte 1 vaga
Uno Rossi Paulo Kobayashl
Rafael Guerra Sérgio Barros Coronel Garcia
Roberto Rocha 3 vagas Oino Fernandes
Silvio Torres Or. Heleno
1 vaga Helenlldo Ribeiro

PT Rommel Feijó
Antonio Paloccl José Pimentel Sérgio Reis
Marcos Rolim '3 vagas
Welllngton Dias

Adão Pretto1vaga

PFL

Ciro Nogueira
Oeusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Uma
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

PMDB
6 vagas

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

BonifácIo de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

PT
4 vagas



Carlos Santana PFL
2 vagas

João Ribeiro Claudio Cajado
José Carlos Vieira Francisco Garcia

PPB Luciano Castro Gilberto Kassab
Almir Sá João Tota Paes Landim Mussa Demes
Iberê Ferreira 2 vagas Ricardo Fiuza Ronaldo Vasconcellos
Yvonllton Gonçalves Roberto Brant Zila Bezerra

PTB PT

1 vaga Nelson Marquezelli Carlito Merss Antonio Palocci
Femando Marronl Avenzoar Arruda

POT João Coser Iara Bemardi
Professor Luizinho 1 vaga

Neiva Moreira Serafim Venzon
Bloco PSB • pedoB PPB

Paulo Baltazar 1 vaga

Bloco PL - PST· PMN • PSO - PSL

Eujácio Simões Cabo Júlio

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer

João Plzzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

POT

1 vaga Airton Cascavel

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Ni407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS
\

Proposição: PEC 407-G196 Autor: Luciano ~astro
e Outros

Bloco PSOB, PTB

PPS

Presidente: André Benassl (PSDB)
111 VIce-Presidente: Ricardo Ruza (PFL)
211 Vice-Presidente: Professor Lulzlnho (PT)
311 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Montl (PMDB)
Titulares

Suplentes

Fax: 318-2140

Rubens Furlan

Fernando Coruja

Sérgio Miranda

Almeida de Jesus

Almerlnda de Carvalho

Alberto Goldman (PSDB)
PHS

PFL

PPS

Bloco PL, PSL

Eujácio Simões

Affonso Camargo

Régis Cavalcante

Antonio Carlos Pannunzio

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 165 - B
Telefone: 318-7064

José Roberto Batochio
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Ni 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)

.I:~rop~ição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal
-- -- --- e-Outros

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
251 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
351 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)
Titulares

I
Suplentes,

I

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Alofzlo Santos
Dadu Plcanço

Danllo de Castro
José Carlos Elias

-Luiz-Antonio Fleury
Pedro Canedo

Vicente Caropreso
1 vaga

Bloco PMOB, PST,' PTN

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Montl
Osvaldo Biolchl

, Ricardo Izar

André Benassl
Celso Gigllo
Dulllo Plsaneschi
Lúcia Vânia

- --o Max-Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashl
Sérgio Guerra



José Ronaldo Átila Lins
Paes Landim Costa Ferreira
Paulo Magalhães Gilberto Kassab
Roberto Brant Lael Varella
Ronaldo Calado Luis Barbosa
Vle Pires Franco 1 vaga

PMOB
Armando Monteiro Jorge Wilson
Carlos Dunga Júlio Delgado
Francistônlo Pinto MúcloSá
Mauro Benevides Waldir Schmldt
Osmar Serragllo 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB

Anlvaldo Vale Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Pannunzio Inaldo Leitão
Nelson Otoch João Almeida
Ricardo Ferraço João Castelo
Silvio Torres Jutahy Junior
Veda Crusius Luis Carlos Hauly

PT
Babá José Genofno
João Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Luizinho
José Pimentel Waldir Pires

José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto
Damião Fellclano
Júlio Delgado
Paulo Uma
Synval GuazzellJ
Wilson Santos

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelll
Paulo Paim
Pedro Celso

PMDB

PSOB

PT

Costa Ferreira
IIdefonço Cordeiro

Luciano Castro
Neuton Uma

Pedro Femandes
Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo

2 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marlsa Serrano
Sérgio Carvalho

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomlro Fioravante

PPB
Gerson Peres A1cione Athayde
Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo

Enivaldo RibeiroRomel Anizlo Wagner Salustlano
Herculano Anghinetti

PTB Pedro Corrêa
Eduardo Seabra Josué Bengtson
Femando Gonçalves Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT Magno Malta
EberSllva Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Alceu Collares

José Antonio Sérgio Miranda

PPB

PTB

POT

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

CaloRlela
SilasCâmara

Eurfpedes Miranda

Bloc~ PL - PST· PMN • PSO - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

PV

Bloco PSB • PCdoB

Djalma Paes Jandlra Feghall

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
João Caldas De Velasco

Presidente: Paulo Uma (PMDB)
111 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
211 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário: Mario Drauslo Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

-eOMISSÃO-E8PECIAL DESTINADA A BEALlZA~ __
ESTUDOS COM VISTAS A OFERECER

ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO AFIXAÇÃO DO
SALÁRIO MíNIMO

Secretário: Clly Montenegro
!:ocal: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165·B
Telefone: 318·7056 -- - -- --

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA I

OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO

DE 1976, NA ESTANCIA DE SUA
PROPRIEDADE, NA PRovfNCIA DE

CORRIENTES, NA ARGENTINA"
Proposição: Autor: Miro Teixeira

Femando Gabelra

A1merlnda de Carvalho
PFL

Marcos Rollm (PT)

ÁtllaUns

Pedro Eugênio (PPS) .

PV

AIrton Cascavel (PPS)



,......

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Presidente: Reglnaldo Germano (PFL)
111 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2DVice-Presidente: Marcos Rollm (PT)
3DVice-Presidente: Luis Carlos Helnze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares

Bloco PSOB, PTB
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Cruslus

Bloco PMOB, PST, PTN
Coriolano
Osvaldo Biochi

PFL
Reglnaldo Gennano
Robson Tuma

Suplentes

Luiz Plauhyllno
Marlsa Serrano

Pedro Henry

Jorge Pinheiro
1 vaga

Laura Camero
Sérgio Barcellos

Marcos Rolim

LuIs Carlos Heinze

Miro Teixeira

De Velasco

PT

PPB

POT

Bloco PSB, PC do B

Nilmárlo Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Cabo Júlio



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso"

UI-020002
e..tlo =02802

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
RS 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

05 pedidos deverio ser acompanhados de N~ta de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Alheia 3601-1, eonta na 170500-8, ou recibo ~e depósito via FAX (Ou61) 114-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001·3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902ooJ-X 0- Venda de Editais
02000202902004·8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienaçilo de Bens (Ieilio)
02000202902001-2 - Secretaria Especial de Editoração e Puhlicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA OOS TRÊS PODERES SIN° - BRASfLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Nilo será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informlç6es pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administraçlo
Econ6mica-FinanceiralControle de Assinaturas, com jos~ Leite. Ivanir Duarte Mourlo ou Solange Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

ISBN: 85-7365-067·2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

••• POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

R$10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: B5-7365.()64.8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

1

ISBN: 85-7365-071.Q

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.Q65-ô

R$1,99

locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Clmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64n!!271.
Informações: Coordenação de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedi@camara.gov=~".



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAçAO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7~57-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85"7365-049-4

R$5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLi
CONSTITUINTE ~E 1946

ISBN: 85-7365~29-)( (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRiO

ISBN: 85-7365",,54-{l

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365""43-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

Locais de venda: M/dia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE OOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAçOES

TiTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-73$-081-&

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

, R$2,20

LEI DE P,ROTEÇAo A ViTIMAS E A
I TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNj> DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-73~

R$ 9,90

RELAT6R10 SiNTESE DA CONFERêNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072·9

R$1,10

Locais de venda: Mldla Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara 'dJ Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (Cai) 316-6865. E-mail: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO bE DOCUMENTAÇAo E INFORMAÇAo

COQRDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-04~

R$5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISBN: 85-7365-088-5

R$2,20

RELATÓRIO DA 11I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9 '

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

Locais de venda: Midia Uvraria.,Ed. Principal e Anexo IV,da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InfonnaçOes: Coordenaçao de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-68,6~. E-mail: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
.FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 584 PÁGINAS


